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Címlapfotó: Igazi kuriózum
(címlapsztori a 457. oldalon)
Kiss B. Zoltán felvétele

Nem tudnám megmondani, hányszor szögeztük már le, hogy „beteg” a magyar vadászat és vadgazdálkodás. Többé-kevésbé foglalkoztunk a tüneteivel is, az apróvad csökkenésének okaival,
a nagyvad – különösen a vaddisznó-állomány – ugrásszerű elszaporodásának magyarázataival.
Úgy tűnik, pusztába kiáltott szó maradt az a néhány javaslat, ami a „gyógyulást” segíthetné.
És az is marad, mindaddig, amíg nem vagyunk képesek a látásmódunkon változtatni, őszintén szembenézni önmagunkkal. Már az is óriási eredmény, siker lehetne, ha adnánk esélyt az
önmegismerésnek, ha tudatossá válnának a hibáink, ha nem veszítenénk szem elől a vadászat
betegségeinek fájdalmas, szenvedést okozó tüneteit.
Vegyük észre már magunkat, mert mindenféle javulás, mindenféle gyógyulás először és kizárólag csak a tudatunkban történhet meg.
Jó lenne belátni, hogy elfogytak az illúzióink, a magyar vadászat nem annyira világhírű, öncsalás azt hinni, hogy mindent jól csináltunk/csinálunk. Szabályosan vagy szabálytalanul, az
agancsokat turbózva.
Eljött az ideje, hogy elmúljon az önimádatunk mámora vagy a kollektív önsajnálatunk, szembe kell néznünk a környezetünk, a világ változásaival. Nem élhetünk a pillanatok sikereinek,
egy-egy kapitális bika, bak vagy egy-egy jól sikerült apróvadas vadászat bevétele nem homályosíthatja el, hogy mennyivel több vadkárt kell fizetnünk, hogy mennyi takarmányt kell évről-évre
megtermelnünk vagy megvásárolnunk.
Vagy-vagy?
Mennyi ellentétpárt lehetne fölsorakoztatni a világ, az ország, a közvetlen környezetünk számára – alapjában véve – nem fontos, már-már jelentéktelen magyar vadászat területéről is.
Vadászunk vagy gazdálkodunk, lövünk vagy nem lövünk, még a hülye szabályokat is betartjuk vagy lázadozunk ellene, elfogadjuk a kritikát vagy a kritikust kritizáljuk, ha bántanak védekezünk vagy ellentámadunk... nem sorolom tovább, mert ezzel a néhány példával is föl tudom
hívni a figyelmet egy szerintem fontos, lényeges változtatásra, a kötőszavak cseréjére:
a „vagy”-okat néha érdemes lenne és kellene „és”-ekre cserélni!
„Vadásszunk és gazdálkodjunk.” „Lőjünk, ha biztonságos és ne lőjünk, ha kockázatos.”
„Tartsuk be még a hülye szabályokat is és tegyünk ellenük, küzdjünk a megváltoztatásukért.”
„Fogadjuk el a kritikákat és ne a kritikusokat kritizáljuk.” És ha bántják a vadászokat, a magyar
vadászatot, legyen erőnk megvédeni magunkat és ha szükséges, legyen muníciónk akár az ellentámadáshoz is.
Gondolom, a fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy álságos csapdának tartom a „vagy-vagy”
álláspontot, hiszen a világ nem jó vagy rossz, nem fehér vagy fekete... létezik a harmadik út az
„és” vagy az „ez is, az is” igazsága, ami persze nem mindig az „arany középút”.
Ha megtanulnánk folyamatosan és kitartóan, kíméletlen önzés és alattomos ármánykodás
nélkül nem csak nézni, de látni, látni, látni is a mindennapjainkat, ha nem azt tartanánk bölcsességnek, igazságnak, amit sokan – az agyon manipuláltak - elfogadnak és mondogatnak, ha
a közönyünk gyógyítására a kezdeményezést választanánk kezelésül, ha lenne bátorságunk, fizikai és lelki erőnk a cselekvéshez, ha mindezt tudatosan akarnánk is... működhetne – persze ha
lenne – a stratégiánk, a taktikánk.
A vadászat terhes hivatás, génjeinkben hordozott ősi szenvedély. Örököltük és tanuljuk, de
mindenki saját maga dönti el, hogy milyen vadász akar lenni: etikus és kulturált vagy lődühönc
puskás, vagy korlátok nélküli orvvadász. Vannak még variációk, de a lényeg – mint már annyiszor hangsúlyoztam – a választás fontosságán van! Mert az élet minden területén folyamatosan
választani, dönteni kell. Ha nem választunk, az is döntés. Nincs miért félnünk, lehetünk bátrak
és merészek a döntéseinkben, ha ezt hazudozás nélkül, a hagyományaink figyelembevételével
a jövő generációjának érdekében tesszük. Döntenünk kell, mi az, amiről lemondunk és mi az,
aminek teret engedünk.
Nem mindegy, hogy jónak akarunk látszani, vagy csak jól
CSEKE SÁNDOR
játszunk.
sandorcseko@vadaszlap.hu
Ebben – szerintem – nem lehet és nincs is „vagy-vagy”!
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TERÍTÉKEN

Parókás bak Baranyából

„Szibériai” őzbak
A Sümegi Kinizsi Vadásztársaság területén, Ukk mellett került terítékre május
7-én a képen látható, feltűnő szárhosszú
– szinte már egy szibériai őzre emlékeztető – bak. Az agancsszárak hossza 28,8
és 30,5 centiméter, súlya szokatlanul
kicsi, 330 gramm, így a bírálaton csak
44,5 pontot kapott és korát 7 évesre
becsülték. A szerencsés elejtő Pálinkás
Róbert, aki Horváth Zsolt vadászmester
kíséretében a lővilág határán pillantotta
meg a már többször látott, agresszív, verekedős bakot, amelyik minden fajtársát
elüldözte a területéről.
S.E.

Az Ócsárd és Vidéke Vt. területén, a görcsönyi határban esett ez a hatalmas
parókás bak. Az elejtés nem volt egyszerű, hisz betegsége miatt a bak feltűnően
óvatos és félénk volt, még a fajtársaitól is tartott. Áprilisban látták először, majd
később néhány alkalommal, keresték reggel, este, de eltűnt. Végül egy hazai bérvadász hozta terítékre, Ádám István és Szávics Sándor kísérővadászok segítségével, június hatodikának reggelén.
A. G.

Zalavégi kan
„Nem csak
cigánymeggy
nő Agárdon...”

Március 7-én a zalai Zalavég határában,
az Okoli területrészre indultam vaddisznó-vadászatra. Telihold előtti éjszaka lévén, a látási viszonyok tökéletesek
voltak az éjszakai cserkeléshez. 11 óra
után pillantottam meg a harmadik nagyobb kondát, ami tizenhat disznóból
állt. Az egyik táblaszélen lévő égeres
erdősávból váltottak ki, s fel-felvisítva
vonultak libasorban a kedvenc éjszakai
táplálékszerző helyükre. Utánuk kullogott meg-megállva két nagytestű,
koromfekete példány, az egyikük külö-

456

A bak egy cigánymeggy ültetvényben
feküdt el, majd pihenője után átváltott
a gyümölcsös melletti árpaföldre. Ezután hosszas bírálat következett, majd
a vadászmester jóváhagyása után 220
méteres távolságból sikerült terítékre
hozni. Az őz korát 7-8 évesre becsülték,
agancsa 306 grammot nyomott. Köszönet Dancsó Gábornak, a GurgyalvölgyeVelence Vadásztársaság hivatásos vadászának.
Demeter Ákos Attila

nösen derék termetűnek tűnt. Szél alatt közelebb csúszva a kondához, dobogó szívvel
kerestem közöttük a korábban megpillantott
nagy disznót. Három-négyszeres nagyságúnak tűnt a süldők méreteihez képest, jó
hosszú derékkal. A 110 méter távolságból,
lőbotról indított lövés 23 óra 20 perckor dördült el. Jó becsapódás hallatszott, és tűzben

rogyott. A kan zsigerelt súlya a mérlegeléskor 153 kilót nyomott. A jobb nagyagyar
hossza 21, míg a balé 19,3 centi volt. A jobb
kisagyar külső ívén 14, a másikon pedig 13,5
centimétert mértem. A megyei trófeabírálaton az agyar a 110,85 pontjával bronzérmes
minősítést kapott.
Dr. Kiss László, Zalamenti Vadászklub
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 FOTÓ: Blaumann Ödön
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Igazi
kuriózum
Kiss B. Zoltán,
az elejtő

Nábrád határában – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szatmári részén,
a fehérgyarmati kistérségben, a Szamos
jobb oldalán – közvetlenül a település
határában került terítékre ez a különleges,
csipkézett lapát alakú őzbak.
Két éve ismerték a most három-négy évesre taksált
bakot, melynek a korábbi agancsa is hasonlóan „lapátos” volt. Annyira jól ismerték, hogy Blaumann Ödön,
a neves természet és vadfotós – idén tavasszal – több felvételt is készített a barkás agancsról.
A Nábrádi Petőfi Vt. hivatásos vadásza, Szepesi Ferenc is
többször lefényképezte a bakot a telefonjával, melyet május
30-án 18 óra 55 perckor lövetett meg a különleges agancsokat
kedvelő és gyűjtő Kiss B. Zoltánnal. Ez már a harmadik alkalom volt,
hogy közösen erre a bakra vadásztak, de az első két kimenetelnél
csak látni tudták az óvatosan viselkedő bakot, lövéshez nem jutott
a vadász. Most sem engedte közel magához a vadászokat, több mint
150 méterről csattant el a lövés, a 6,5x68-as tűzben rogyasztotta
a bakot.
A zsigereléskor semmilyen szervi elváltozást nem tapasztaltak a bakon, leszámítva, hogy rengeteg bőrbagócstól szenvedett. Ez sajnos az
ártéri, ártér közelében territóriumot foglaló őzeknél nem ritkaság.
Az érdekes, különleges őzbak preparátorhoz került és fél-alakos preparátum készül belőle, a lefőzött
agancs a bírálaton 200 grammot mutatott.
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Szepesi Ferenc,
hivatásos vadász
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Disznó helyett
mosómedve
Május utolsó hetében egy hazánkban
ritkán előforduló vad került puskavégre
a Veszprém megyei Öregséd Vadásztársaság területén. Bakos Lászlónak,
a társaság nyugalmazott hivatásos vadászának egy esti lesvadászat során
a vaddisznó helyett egy mosómedvét
sikerült elejtenie, amikor az ráment
a kukoricára. Pár nappal később már
disznót, mégpedig a képen látható agyart viselő vadkant hozta neki a kiszámíthatatlan vadászszerencse. A hosszabbik agyar 22,8 centiméter.
Horváth László vadászmester

Az egyszárú bak
A képen látható bakot május 11-én
Stumpf József bérvadász ejtette el
a Hajdúdorogi Nimród Vadásztársaság
területén Szilágyi János kíséretében. Az
agancs kiskoponyás súlya 216 gramm,
korát négy évre becsültük.
– Először még tavasszal, barkában láttuk, majd egy rövid időre eltűnt. Tisztítás után aztán előkerült, és jól tartotta
a helyét. A vendéggel hamar megtaláltuk, és a .22-250-es kaliberű Tikka jól
vizsgázott: vendégünk egy jól irányzott,
200 méteres lövéssel helyben marasztotta a bakot. Kifőzés után derült ki, hogy
egy korábbi agancstő-sérülés következtében nem rakott fel másik szárat.

A törzsvendég aranyérmesei

Osztott agancstő
Az Andornaktálya Vízimalom Vadásztársaság
területén (Heves megye), május 23-án egy hazai
vendégvadász hozta terítékre a képen látható bakot. A 7 esztendősre becsült bak agancsa
a mérlegen 367 grammot nyomott, a pontszáma 44,48. Külön érdekesség, hogy még télen,
egy szórón erről a bakról szemből barkás agancsú felvétel készült, amin jól látszik a különleges
agancsképződmény.
Fógli András

A békéscsabai Alföld Vadásztársaság
területén ismét kapitális bakok kerültek terítékre. Jürgen Cristian Blum úr
25 éve visszatérő vadászvendégünk.
Eddig közel 300 bakot ejtett el nálunk
és a szomszédos Megyer Vadásztársaság területén.
Május 3-án, hajnalban esett egy 489
gramm agancssúlyú, 130,35 pontra bírált bak, este pedig egy 639 grammos,
171,85 ponttal.
A bakok 7-8 évesek voltak, természetesen mindkettő aranyérmet kapott. A jeles vendégünknek ráadásként sikerült lőnie egy 13 éves, visszarakott öreg bakot is. A vendéget Gráf István
vadászmester és Hrabovszki János hivatásos vadász kisérték.
Dr. Lami András elnök
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INTERJÚ
Dr. Kemény Dénessel, a vadásszal

Ha mindent megteszel
a sikerért, a szerencse is
melléd áll. (K.D.)

„Deni”
Olimpiák előtt, olimpiák után... vagy tucatnyi éve készülődtünk erre a beszélgetésre, de Riskó Géza kollégám általában
megelőzött. Tehette, együtt vadásztak az acsai társaságban. Az idei FeHoVa-n csak egyetlen kérdésem volt: előtte vagy
utána? Előtte – jött a válasz és még a felkészülési sorozat alatt találkoztunk Leányfalun – micsoda véletlen – a Szarvas
utca utolsó házában.

VADÁSZLAP: Intézzük el az elején. Miért az
olimpia előtt beszélgetünk?
Dr. Kemény Dénes: - Mert ilyenkor gyakrabban jutok az emberek, a barátaim, a vadászbarátaim eszébe, és amit mondok, az talán
kedvesebben hangzik a számukra is. Utána
nem biztos, hogy érdekes leszek. Most sem
tudok mást mondani, mint amit mostanában a sajtónak nyilatkoztam: a háromszoros
olimpiai bajnokság nekünk nyugalmat ad.
Az erősek nyugalmával készülünk, motiváltak vagyunk, győzni akarunk.
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VADÁSZLAP: Megszámlálhatatlan interjút,
két könyvet olvastam el Önről... ezernyi kérdésem lenne a sporttal, a vízilabdával, az
életével kapcsolatban, de – elhatároztam –
csak a vadászatról faggatom. Az egyik interjúban olvastam, mit tesz, mint állatorvosvadász, ha sebez? Elsősegélyt nyújt, vagy
a kegyelemlövés következik?

elég sok állatorvos kollégám vadászik, amiben nincs semmi különlegesség. Hivatalból
értünk az állatokhoz, valamilyen szinten
a természetben élünk, s talán az sem utolsó
szempont, hogy a vadászat megnyugtató,
kikapcsoló szórakozás, jó érzés.

Dr. Kemény Dénes: - Én is emlékszem
a kérdésre, jópofa volt. Gondolom, vadászberkekben nem kétséges a válaszom. Nem
tudom, mennyien vagyunk, de szerintem

Dr. Kemény Dénes: - Részben. Általában
elég nagy nyomás nehezedik rám, ha jók
vagyunk, azért, ha elvesztünk egy meccset
azért, a média megtalál és a szponzoroknak is

VADÁSZLAP: Ezért vadászik?
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meg kell felelnem. Ez alól néha ki kell szabadulnom és a sízés, vízisízés mellett leginkább
a vadászat segít a feltöltődésben. Városi gyerek vagyok, állatorvos is azért lettem, mert
gimnazista koromban egy fél nyarat a kiskörei
állatorvos mellett töltöttem, és megtetszett
az életmódja, a munkája, az orvoslás. Olyan
élmény volt, ami a póló mellett meghatározta az életemet. Sportvadász vagyok, nekem
már az is számít, ha kijutok a területre, ha jó
társaságban kellemeset beszélgethetünk, ha
meg tudjuk enni egy frissen lőtt süldő máját,
ha ihatunk rá egy pohár finom bort... Sajnos
magamon is kezdem észrevenni, hogy iszonyatosan felgyorsult az életünk, rohanunk,
nem tudjuk kiélvezni a vadászat nyújtotta lehetőségeket. Régebben pénteken elmentem vadászni és vasárnap mentem haza. Most kettőkor beülök az
autóba, lerohanok Acsára – igaz már
nem vagyok tag, de vásároltam egy
nagyvad-vadászatra szóló csomagot
– megebédelek, vadászom pár órát
és sötétedés után tűzök haza. Azért
reménykedem, hogy ez nem lesz
mindig így.
VADÁSZLAP: ( „Háp-háp-háp” szólal meg a mobil telefonja, fontos
hívás, röviden, határozottan intézkedik. Egy barát kért tőle szívességet,
azonnal rövidre zárja, folytathatjuk.)
Szerencsés vadász?
Dr. Kemény Dénes: - Az agancsosokkal szerencsém van, a nagy kanokkal inkább döntetlenre állunk,
apróvadra ritkábban vadászom.
Állatorvosként is tiszteltem és sajnáltam a házi disznókat, mert okosak, intelligensek. A kutyákat társnak és nem páciensnek tekintettem, a macskák meg olyanok,
mint a nők. A vaddisznó szerintem az egyik
legintelligensebb állat, az idősebb kanok
mindig elérik, hogy izguljak miattuk, elizguljam az elejtésüket. Volt már olyan, hogy
a lövés után már ünnepeltem, aztán úgy elment, hogy sosem láttuk többet – gerinctüskét lőttem.
VADÁSZLAP: Milyen puskával?
Dr. Kemény Dénes: - A 8x68-as Blaserrel,
amit Zwack Pétertől kaptam a harmadik
olimpia után. Tudta, hogy vadászom, ezzel
a puskával lepett meg. Egyébként új puskát
még soha nem vettem, távcsöveket annál
inkább. Most van két Steinerem, Zeissem,
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legalább négy féle céltávcsövem... bár másfél éve megcsappant a puska- és távcsőarzenálom, mert a nagyobbik fiam, a 22 éves
Kristóf is vadász lett és sok mindent neki
ajándékoztam.

mon térerő. Természetesen megfordultam
Erdélyben és Ausztriában is. Az osztrák zergevadászat arra volt jó, hogy fizikailag kipróbáljam magam. Döntöttem is, visszamegyek
majd tíz kilóval könnyebben.

VADÁSZLAP: Mi maradt?

VADÁSZLAP: Fogynia kell?

Dr. Kemény Dénes: - A 9,3x74-es Browning duplagolyós, a 12-es Beretta és a 20-as
Browning bock a sörétesekből – ha azt a tucatnyinál több dugóspuskát nem számítom,
amit a 6 éves Márkó fiamnak kellett megvennem. Óvódás még, de már rettenetesen
elszánt vadász. Kicsiként Kristóf és a most
érettségire készülő Viktor is ilyen lelkes volt,

Dr. Kemény Dénes: - Igen. Négy éve, a pekingi olimpia után derült ki, hogy magas
a cukrom. Azóta változtattam az étrendemen, több mint 10 kilót lefogytam és sokkal
gyakrabban mondok le az olaszos kajákról
vagy a vadételekről.
VADÁSZLAP: Minden vadásznak van, Önnek melyik a legemlékezetesebb
sztorija?

Dr. Kemény Dénes: - Új-Zélandon
történt, ahová meghívtak egy előadás-sorozatra, amit edzőknek tartottam. Sikerült a programot úgy
alakítani, hogy maradt három nap
a pihenésre. Ebből egy napon vadászhattam. Lőttem hegyi kecskét,
üregi nyulakat, de a fő attrakció egy
dámbika elejtése volt. Meg is találtuk a dámokat, egy fiatal, de lőhető
bikára kaptam vadászengedélyt,
amelyik együtt legelt a tehenekkel.
Céloztam és lőttem, a bika tűzben
rogyott. Gratulációk, öröm, stb. Amikor odamentünk a rálövés helyére,
a bika nem volt sehol. Viszont egy
„tehén” feküdt, nyakon lőve. Ilyen
nincs. Már kezdtem kétségbe esni, szégyellni
Az ember gyereke inkább
magam, ekkorát nem télegyen a vadászok között, mint
vedhettem.
Ekkor vettem
aztán jött egy
v
rossz, link társaságban. (K.D.)
észre,
hogy
két
piros folt
nagy szünet,
és
van
a
„tehén”
fején,
a füle
Kristófnál már
va
mögött.
Az
történt,
hogy
a
alakul a vadáö
szat iránti kötődés. Mindig arra gondoltam, lövés következtében leesett a bika mindkét
amikor fertőzgettem őket a vadászattal, lapátja, úgy kellett megkeresnem a testtől
hogy öröm egy apának, ha a gyereke vele távolabb a fűben. Sajnos nem hozhattam
van, hátha tanul valami bölcsességet, ön- haza a leesett lapátokat, mert tovább utaztunk Ausztráliába, ahová semmilyen állati
mérsékletet.
terméket nem szabad bevinni.
VADÁSZLAP: Sportolóként, edzőként beVADÁSZLAP: Sajnos nem folytathattuk
járta a világot, vadászként hová jutott el?
sokkal tovább a beszélgetést, mert a kapiDr. Kemény Dénes: - Négyszer voltam Afri- tánynak edzést kellett tartania, a vadászatkában, mindig áprilisban, amikor még nem nál most sokkal fontosabb Kemény Dénes
kezdődik el a sportban a nyári őrület, és ami- életében a negyedik olimpia. Drukkolunk
kor egyáltalán nem ideális az idő a vadászat- a csapatnak, reméljük, hogy London után egy
hoz. Nagyon jókat vadásztam, de leginkább újabb, márkás, szépen gravírozott puskával
- css kikapcsolódtam, mert nem volt a telefono- lesz gazdagabb a kapitány.
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INTERJÚ
Marghescu Tamással,
a CIC vezérigazgatójával

Vadászati
diplomácia
Amikor a budapesti Vadászati Világkiállítás után Vallus Pál volt a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács, a CIC
elnöke, gyakran hallottunk erről a nemzetközi vadászati szervezetről. Ugyancsak lelkesedtünk, amikor 1999-ben Párizsból Budapestre, pontosabban Budakeszire került a végrehajtó irodája. Ezt követően 2003-ban – megtörve az évtizedes francia befolyást – a német Dieter Schramm által elnökölt közgyűlés Bécsbe rakta át a szervezet székhelyét.
Az idei FeHoVa-n, ünnepélyes keretek között, Bernard Lozé, a CIC jelenlegi elnöke, valamint a magyar kabinet nevében
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megállapodást írt alá, amely a CIC-nek és a Magyar Kormánynak kölcsönös
előnyöket biztosít.

VADÁSZLAP: Akkor most – magyarra
fordítva – mi a pontos neve az 1928-ban
Tótmegyeren alapított és 1930-ban Párizsban, Conseil International de la Chasse et de la
Conservation du Gibier (rövidítve: CIC) néven
bejegyzett nemzetközi szervezetnek, melynek Ön 2010 októbere óta a vezérigazgatója?

készítői” tájékozatlanok voltak. Egyébként
Ön igazán diplomatikusan, kizárólag a tényekre szorítkozóan válaszolt. (Akit érdekel,
a parlamenti előterjesztést, a hozzászólásokat,
valamint a válaszokat és kommentárunkat elolvashatja a huntingpress.eu honlapunkon.)
Mindig ilyen diplomatikus?

Marghescu Tamás: - Amikor gróf Károlyi
Lajos, Maxime Ducrocq francia jogász, gróf
Rudolf Colloredo-Mannsfeld és gróf Pálff y
Pál megszervezték az érsekújvári, nemzetközi vadászati konferenciát, megalapították
a „Nemzetközi Vadászati Tanácsot”. Ebből
a névből lett a vad védelmével kiegészítve
a CIC, melynek a működése, tevékenysége
azóta is a vadon élő állatok védelméről, a vadászatról szól. Ebből következik, hogy nem
kell kihagyni a nevünkből a vadászatot. Sőt,
ha a vadászat ellenzői nemzetközi szinten
összefogtak és összefognak ellenünk, akkor
nekünk, vadászoknak is globális együttműködésre van szükségünk. Ennek az összefogásnak, együttműködésnek a platformja,
a színtere a CIC, melynek 39 nemzeti kormány, egyetemek, civil szervezetek, magánszemélyek és tudományos szakértők a tagjai
84 országból.

Marghescu Tamás: - Ezt tanultam és lassan negyed százada ezt gyakorlom. Ebből
csak az elmúlt két év kötődik a vadászathoz,
előtte a FAO-nál, az ENSZ élelmezésügyi és
mezőgazdasági szervezeténél és a Természetvédelmi Világszövetségnél (IUCN) dolgoztam.

Marghescu Tamás: - Igen, volt bennem
némi drukk. Attól nem tartottam, hogy
a képviselők nem szavazzák meg az előterjesztést, az viszont meglepett, hogy minden
előzetes jelzés nélkül Bödecs képviselő úr
támadást intézett a vadászat, Semjén úr és
a CIC ellen.

VADÁSZLAP: Szerintem nem volt elegáns,
hogy a magyar Országgyűlés nem egy-

VADÁSZLAP: Nem minősítem Bödecs úr
hozzászólását, mondjuk azt, hogy a „fel-
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hangúlag fogadta el azt a törvényt, amely
kibőviti az Egyesült Nemzetek szervezeteire
vonatkozó privilégiumokat és mentességeket a CIC Magyarországi irodájára. Ön ott
volt a Parlamentben, izgult?

VADÁSZLAP: Ön magyar?
Marghescu Tamás: - Igen. A szüleim magyarok. Édesapám orvosként 1948-ban
hagyta el az országot, az Édesanyám 1956ban követte. Én 1958-ban Párizsban születtem, de Németországban egy kis faluban,
majd Münchenben nevelkedtem és a bajorországi Kastlben, a bentlakásos magyar
gimnáziumban érettségiztem. A szüleim
orvosnak szántak, de már 10 éves koromban
elhatároztam, hogy erdész leszek. Amikor
falun laktunk, rendszeresen kijártam biciklivel az erdőre egy öreg erdésznek segíteni,
akitől rengeteget tanultam és aki „megfer-
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tőzött” a természet szeretetével. Nem volt
véletlen, hogy beiratkoztam a bécsi egyetem erdészeti fakultására, de az egyetemet
Freiburgban, Németországban fejeztem
be és a Bajor Állami Erdészeti Szolgálatnál
kezdtem el erdőmérnökként dolgozni. Szóval, otthon a szüleimmel, az öcsémmel és
két húgommal mindig magyarul beszéltünk,
a német nyelvű iskolákban pedig franciául
és angolul tanultunk. Ha az állampolgárságom érdekli, akkor a született franciáról
lemondtam, német és magyar állampolgársággal rendelkezem.

irányítva, katonai védelem alatt küszködöm
az útblokádokon, hogy megakadályozzuk
a falopásokat és az illegális földfoglalást. Ez
egészen addig tartott, amíg ki nem találtam,
hogyan tudjuk a helyi lakosságot érdekeltté
tenni a projektben. Nem csak erdei facsemetéket, hanem gyümölcsfákat is ültettünk,
a haszon pedig a falué lett. Amikor elbúcsúztam Thaiföldtől, a Királyi Erdészeti Hivatal
úgy köszönte meg a tevékenységemet, hogy
azt mondta: Ön volt az első külföldi, aki igazi
szolgálója volt a thai népnek. Erre a mondatra ma is büszke vagyok.

VADÁSZLAP: Hogy került a FAO-hoz?

VADÁSZLAP: A feleségét említette, aki
ausztrál születésű és most a két iker-fiukkal
együtt itt élnek Szentendrén. Hogyan, miért... és miért pont Magyarországon, Szentendrén?

Marghescu Tamás: - Elküldtem a jelentkezésem. Úgy látszik, a bajuszos képem és
a nyelvtudásom megtette a hatását. Egy
darabig Rómában az operációs osztályon
dolgoztam, majd bedobtak a mélyvízbe, kiküldtek Pápua-Új-Guineába projekt-felelősnek. Az erdészet, a faipar és a vidékfejlesztés
támogatása volt a feladatom. Aztán Thaiföld
következett, ahol 30 évesen a semmiből
kellett megvalósítani egy komplett vidékfejlesztési projektet, melynek a gerince az
erdőtelepítés volt.
A helyi lakosság irtotta és lopta az erdőt,
az új telepítéseket felgyújtotta... nem volt
egyszerű a helyzet. Öt évig egy bambuszházban laktam, patkányok és kígyók között...
ha nem kapok olyan szigorú és katonás kiképzést a bajor állami erdészeti szogálatnál,
biztosan nem tudtam volna megbírkozni
a feladattal. Elképzelheti, a feleségem – egy
ausztráliai magyar lány – Sydneyben, én meg
a thai fennsíkon, 50 erdészt és 2500 munkást
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Marghescu Tamás: - Ami mindig a közös
nevező volt közöttünk, hogy mind a ketten magyarok vagyunk. Thaiföld után még
évekig a FAO tanácsadójaként jártam a világot, majd német tanácsadóként dolgoztam
a Magyar Természetvédelmi Hivatalnál. Feleségemmel nagyon élveztük a budapesti
életünket és szakmailag is érdekes munkát
végezhettem abban a kulcsfontosságú időben, amikor Magyarország közeledett az
Európai Uniós tagság felé. 2002-ben viszont
Brüsszelben kezdtem dolgozni az IUCN-nél,
a Természetvédelmi Világszövetségnél, mint
Pán Európai régió igazgatója. Két munkatárssal kezdtem, hatvannal fejeztem be, 370
tagszervezettel és a brüsszeli központi iroda
mellett irodákkal Moszkvában, Tbilisziben
és Belgrádban.

Közben a szüleim nyugdíjasként Szentendrére, a „festők városába” költöztek, ahol
Édesanyám érettségizett. Ő Baján született
és Németországban művészeti galériát vezetett, könnyen győzte meg a festőművész
feleségemet, hogy mi is itt vegyünk házat.
Két évig ingáztam Szentendre és Brüsszel
között míg eldöntöttem: újra hazaköltözöm.
Dieter Schramm úr, a CIC akkori elnöke kért
fel, vállaljam el a vezérigazgatói feladatot.
Szívesen mondtam igent, mert komoly kihívásnak tekintem ennek a szervezetnek
a fejlesztését, a fenntartható vadászat fontosságát, mint a természeti erőforrások tudatos hasznosítását. Az ENSZ már elismerte
a „zöld gazdaság”, az ökoszisztéma szolgáltatásainak értékét, értékességét, amiben
– egyelőre és közgazdasági értelemben
véve – a vad értéke nem jelenik meg, a vadról még nincs szó. Van tehát feladatunk,
nem elégedhetünk meg azzal, hogy a világ
elismeri, a vadon élő állatok indikátorai az
ökoszisztémának, tudatosítanunk kell azt
is, hogy a vadászatra, a vadgazdálkodásra
miért van szükség, hogy a vadászat a természet hasznosításának és – a többi között – az
emberiség kulturális örökségének a része.
VADÁSZLAP: Gondolom, ennek tudatában
élénkült meg a CIC diplomáciai tevékenysége, vesz részt a különböző nemzetközi
természetvédelmi szervezetek munkájában.
Mi a véleménye a nálunk ismert két „konkurens” nemzetközi vadászati szervezetről,
a FACE-ről és az SCI-ról?
Marghescu Tamás: - Induljunk ki abból,
hogy alapvetően közös az érdekünk, közös
a célunk: a vadászat fenntarthatóságának
elfogadtatása a világgal, ezért együtt kell
működnünk még akkor is, ha a filozófiánkban akadnak különbségek. A FACE egy európai vadászszövetség, melynek 7 millió
vadász a tagja és szinte a CIC-vel azonosak
a célkitűzései, de a tevékenysége jóformán
az Európai Unióra korlátozódik, a brüszszeli lobbyzásokra terjed ki. A nemzeti
vadászszövetségek az EU-ban nemcsak
a FACE-nek, de egyben CIC-nek is tagjai.
A két szervezet között az a megállapodás
él, hogy a FACE vezeti az EU területén zajló munkát és a CIC alkalomadtán besegít.
A világ más regióiban és a globális ügyeknél a CIC válalja a vezetői poziciót és a FACE
segít be. Lényeges különbség még az, hogy
a CIC tagság kiterjed államokra, állami és
kutatói szervezetekre is. Az amerikai Safari
Club International-lal is együttműködünk,
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INTERJÚ
függetlenül attól, hogy sok mindent másképp gondolunk. Nekünk a CIC-ben fontosak a hagyományaink, meghatározóbb
a vadászati kultúránk. Megjegyzem, hogy
az 1800-as évek végén Theodore Roosevelt
által alapított amerikai Boone&Crokett Club,
amely az észak-amerikai vadvédelmi modellt kialakította, tagja a CIC-nek.
VADÁSZLAP: Németországban egy erdésznek szinte kötelező a vadászat. Gyerekkorától kezdődően hódol a vadászat szenvedélyének?
Marghescu Tamás: - Nem, csak az egyetem negyedik szemesztere után tettem le
a vadászvizsgát és vásároltam meg az első
vadászpuskámat, Édesapám jóvoltából.
Egyébként Bajorországban valóban, aki nem
vadász, az nem erdész, a vadászat hozzátartozik az erdész-szakmához. A Németországban vásárolt vegyescsövű puskámmal Svájcon keresztül utaztam Dél-Franciaországba,
a családi házunkba. A határon nem kértek
tőlem semmilyen papírt, amikor megmondtam, hogy bajor erdész-hallgató vagyok. Természetes volt, hogy vannak papírjaim és vadászengedélyem. Aztán meglőttem az első
vaddisznómat és francia módon fölavattak
vadásznak a barátaim. Ez abból állt, hogy
elkérték a puskámat, az egyik sörétes csövét
bedugaszolták, teleöntötték pálinkával és
azt az olajos pálinkát kellett meginnom. Mit
mondjak, elég sok pálinka fér a puskacsőbe.

tem részt. Mostanában, mint vezérigazgató, rendkívül sok meghívást kapok a világ
minden részébe, de óvatosan válogatok
a meghívások között, féltem a fontos függetlenségemet...

VADÁSZLAP: Megvan még ez a puskája?
Marghescu Tamás: - Sajnos nincs. El kellett
adnom, hogy az árából a feleségem hazautazhasson Ausztráliába. Ezért azt szoktam
mondani: a feleségemnek adtam az árát. De
tudom, kinél van, lehet, hogy egyszer visszavásárolom.
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Marghescu Tamás: - Köszönöm, hogy megkérdezte, sokan nem merik föltenni a kérdést. Részben egy sportbalesetem következménye a gerinc-problémám. Röplabdáztam,
ifjúsági válogatott voltam és 18 éves koromban egyszer ráestem a labdára, megsérült
a gerincem. A családban van egy öröklődő
gerincprobléma, ami nálam a szokásosnál
korábban jelent meg. Negyven éven keresztül titkolnom kellett a sajnos folyamatos fájdalommal járó sérülésem, mert ha kiderül,
erdész sem lehettem volna. Ahogy öregszem – 53 éves elmúltam – a helyzetem nem
javul, de tartom magam, merthogy a fiaim
egyre jobban érdeklődnek a vadászat iránt.
Együtt voltunk például az Alpokban zergére
vadászni és a fiúk zokszó nélkül végigcsinálták a hegymászást, bírták a fáradalmakat.
VADÁSZLAP: Egy utolsó kérdést még engedjen meg. 2013-ban milyen változás várható a CIC életében?

VADÁSZLAP: Bejárta az egész világot, mindenhol vadászott?
Marghescu Tamás: -Németországban eleinte az egyetemi klub révén erdőmérnök
barátaimmal vadásztam. Ma is minden év
októberében találkozunk három napra...
és vadászunk, erdészkedünk, jól érezzük
magunkat. A bajorországi állami erdészeti
szolgálatom alatt rendkívül intenzíven vadásztam, kötelező kvótát kellett teljesíteni.
Olaszországban soha nem vadásztam, Thaiföldön pedig tilos a vadászat. Brüsszelben
szinte csak a protokoll vadászatokon vet-

ragudjon meg érte, de meg kell kérdeznem,
mi történt Önnel, hogy nehezen fordítja el
a nyakát?

VADÁSZLAP: Kedvenc vadja, amire a legszívesebben vadászik?
Marghescu Tamás: A vaddisznó. Hajtásban,
riglizésben, lesen ülve, cserkelve.
VADÁSZLAP: A végére hagytam és ne ha-

Marghescu Tamás: - Csehországban, Szlovákiában, illetőleg Magyarországon tervezzük megrendezni a CIC 60. éves közgyűlését, emlékezve az alapítókra és erősítve azt
a gondolatot, hogy igen jogos volt a CIC központi irodájának Magyarországra helyezése.
Talán a CIC székhelyének áthelyezése Magyarországra is megtörténik. Hogy milyen
változás várható még? Még pontosan nem
tudom, de dolgozunk rajta!
- cseke -
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RETRO

Visszapillantó
… és ürügy egy kicsit az előretekintéshez!
Repestem a boldogságtól, amikor hírt adhattam
róla, hogy 1992 augusztusától már az utcán is kapható lesz az újságunk, hogy a német Jäger vadászmagazin kiadója a Jahr-Verlag magyarországi kft.-je
adja ki a lapunkat és hogy Homonnay Zsombor lett
a felelős szerkesztő. Öt év múlva azért lelkesedtem,
hogy szerveződik a vadászkamara. Tíz évvel ezelőtt
viszont már adományokat gyűjtöttem a vadászati
kommunikáció költségeire és ugyanezt tettem 2007ben is, a 150 éves magyar vadászsajtó matrica-akciójának félidejéről tájékoztatva Olvasóinkat.
Húsz kemény esztendő elteltével újra lelkesedem és
egy újabb ötlettel állok elő, mégpedig azzal, hogy
megpróbálom eladni a Magyar VADÁSZLAP oldalait.
Ha a stadionokban, színházakban lehet páholyokat,
székeket vásárolni, miért ne lehetne egy-egy oldalt
vagy akár egy rovatot is Olvasóinknak, támogatóinknak a lapunkban megvásárolni.

Eladó
a Magyar VADÁSZLAP!
Ha lenne ilyenem, egészen biztosan a „lelki füleimmel” hallanám,
ahogy a vadászat nagyra becsült Pista-, Kálmán-, János-, stb. bácsijai
rászólnak a mentoráltjaikra: „Te Józsi, vettél már oldalt a VADÁSZLAPban?” Vagy ahogy a főnök kiszól a titkárnőjének: „Marika, intézze el,
hogy oldalaink legyenek a VADÁSZLAP-ban!”
Ez az „oldal-vásárlás” elsősorban azoknak a vadászoknak nyújt lehetőséget a szereplésre, akik úgy gondolják, hogy rang, méltányos
és érdemes cselekedet a nevüket a magyar vadászat és vadászsajtó
történetében életre szólóan megörökíteni. Az oldalak tulajdonosainak a nevét ugyanis megjelentetjük a megvásárolt lap alján.
Tessék csak belegondolni, amikor a digitális világban nevelkedett
generációk majd újra fölfedezik a Gutenberg-galaxist, amikor elkezdenek nyomozni a kilétük, az őseik után... milyen megdicsőült élmény, milyen büszkeség lesz számukra a nagypapa, a dédpapa, stb.
nevével nyomtatásban találkozni. Ráadásul a nevesített oldalak példaértékű nagylelkűséget, nagyvonalúságot, segíteni akarást... csupa
pozitív megnyilvánulást sugároznak nem csak a jövő, de a jelen nemzedékeinek számára is.
Persze, ha hülyeségnek tartják az ötletem, felejtsék el. Előtte azonban kérdezzék meg a feleségüket, a gyermekeiket, hátha ők másképpen látják a helyzetet.
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És a végére maradt a lényeg, hogy mennyiért lehet majd megvásárolni egy újságoldalt?
Sokat törtem rajta a fejem, mígnem a döntés megszületett. Ha
drágán adjuk az oldalakat, a tehetős vadászoknak kedvezünk, a szegényebbek esetleg rálegyintenek, rosszabb esetben a dolog még
a mutogatásig is fajulhat.
Ha olcsón adjuk az oldalakat, kis stílűnek tűnhetünk, az akció
a gagyik, a kunyerbálás kategóriájába kerülhet, amit mindenképpen
szeretnénk elkerülni.
De hol van az arany középút?
Egy oldal nyomdai előállítása (papír és nyomtatási költsége) jelenleg 28 ezer 800 forint, melyhez még hozzá kell adni a szerkesztési és
kiadói költségeket, ami megközelítően 30 ezer forint egy megjelenés esetében. Kerekítve, ezt a 60 ezer forintot csökkenti az eladásból
és a hirdetések bevételéből befolyó összeg, amit kénytelen vagyok
üzleti titokként kezelni, de annyit elárulhatok, hogy van némi nyereségünk azért minden év végén, amit a fejlesztésekre költhetünk.
Ezzel a kis gondolatmenettel azt is próbáltam illusztrálni, hogy az
oldalak értékesítésével nem a pénzre, sokkal inkább a nevek gyűjtésére hajtunk. Milyen fantasztikus gyűjtemény lenne, ha minden
hónapban – a borító oldalakat nem számítva – legalább 60-70 nevet
lehetne a lapok alján olvasni.
Na igen, legyen az összeg 2012-ben havonta és oldalanként – egy
gyorshajtás miatti közlekedési szabálysértés fele – azaz 15 ezer forint, amit többféle módon lehet befizetni:
- átutalással a Vadászlap Kft. bankszámlájára: Pátria Takarékszövetkezet, 65100149-11301439
- rózsaszín postai pénzesutalványon,
- kérésre csekket küldünk,
- vagy személyesen a főváros III., Rozália utca 59/a. alatt működő
szerkesztőségünkben.

Az akció indul.
Kíváncsian várom, hogy a szavakat nemes és jó értelemben véve hány vadász kezdi el majd építeni az emlékeinek piramisát, a megemlékezés szobrát, illetőleg hogy hányan akarják emlékezetessé
tenni a nevüket.
És akkor következzen a múlt, a „történelem” – szubjektív szemüvegemen keresztül.

1992/július
Emlékszem, mi csak gondolkodtunk róla,
milyen jó lenne, a Haris Kereskedőház
viszont meg is csinálta az első FeHoVa-t,
melyet június 25-28. között – a később
leégett – Budapest Sportcsarnokban
rendeztek meg. A kiállítási mozaikok között hírül adtuk, hogy önálló standunk és
túlzás nélkül állítható sikerünk volt a vásáron. Nem csak nekünk, szinte minden
résztvevőnek, ami – mint írtuk – fölébresztette a Hungexpót is, 1993ban egy Fauna elnevezésű vadász-horgász kiállítás megszervezését
jelentették be.
„Bugyiban valami bűzlik” – adtuk hírül, hogy gazdasági vállalkozássá alakították a Pest megyei, majd MAVOSZ kezelésben lévő
fácántelepet, a Forster-féle úrilakkal együtt. Az eredetileg közös
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tulajdonból – hasonlóan a vadásztársaságok által befizetett részjegyekből épült árpádhalmi és hencidai fácántelepekhez – így védegyleti tulajdon lett, amit könnyebb volt aztán eladni. Árpádhalma
kivételével ez hamarosan be is következett.
Magyar siker a CIC marrakeshi közgyűlésén – adtuk hírül, hogy
a Felsőtiszai EFAG gúthi területe elnyerte az Edmond Blanc-díjat,
melyet annak a vadászterületnek adományoznak, ahol az előző évben egy-egy nagyvadfaj legkiválóbb egyede került terítékre. A gúthi
dámbika világrekord lett és így – Váry József lakásán – a gazdaság
vezetői átvehették a díjat. Hogy miért pont ott? A saját költségén
egyedül dr. Váry József, a CIC tagja vett részt a közgyűlésen és hozta
haza a díjat.
Június 11-én az FM tanácstermében tartottuk meg azt az értekezletet, melyen az első Országos Vadásznap megrendezésének előkészítését vitattuk meg. Itt dőlt el, hogy nem október 17-én, hanem
szeptember 19-én kerül sor a rendezvényekre, melyekben aktív közreműködést vállaltak a megyék. A központi szervezőbizottság elnöke Haris György, titkára dr. Egyed István lett.

gosultak kézikönyvét, miközben a kommunikációra csak 250 ezer forintot terveztek... ez utóbbi finanszírozását is az FVM-től várták. Nem
volt tehát véletlen, hogy jegyzetemben a kommunikáció fejlesztésére adomány-gyűjtést hirdettem, természetesen eredmény nélkül.
A trófeabírálat szabályozó szerepéről fejtette ki álláspontját dr. Balázs István, összefoglalva az Országos Vadgazdálkodási Tanácsban
elhangzott véleményeket. Egyáltalán nem nevetséges, hogy tíz éve
mit tartottak fontosnak a szakemberek, sokkal inkább nevezhetjük
szerencsétlennek a trófeabírálat napjainkra kialakított rendszerét.
Alighanem semmi sem bizonytalanabb annál, mint az, hogy hol
ér véget a múlt és hol kezdődik a jövő – írta Békés Sándor, amikor
Zicska Szilárdnál, a fiatal vadászíjásznál járt, akit az interneten fedezett fel. Rákerestem a neten, azóta Szilárd már vadászott íjjal Mongóliában, Dél-Afrikában és Törökországban is.

2007/július

2002/július

A balesetet szenvedett és lábadozó selylyei fővadásszal, Jung Jenővel készült az
interjú, aki a rá jellemző őszinteséggel
elmondta, hogy mi a titka a szarvas-gazdálkodásának és beszélt az aranysakál
terjeszkedéséről.
Vadászati gyakorlat rovatunkban volt olvasható az az összeállítás, melyben néhány
„trükkel” és gyakorlati tapasztalattal szolgáltunk az éjszakai vadászat esélyeinek
növeléséhez. A technikai eszközök fejlődése utat tör magának a vadászatban is, a vadászon múlik, hogy használja és hogyan használja az éjjel látó vagy a hőkamerás eszközöket.
Dr. Bod Lajos 13 oldalas írásában a vadásszá válásról fejtette ki gondolatait, nem titkolva, hogy reformra szorul a vadászvizsga. Most,
hogy megjelent az új „Vadásziskola” tankönyv, ismét aktuális lenne
eldönteni, mégis mit akarunk számon kérni a vizsgázó vadászoktól.
A „kis vadbiológus” képzés ördöge ott mosolyog a tananyagban, de
gyakorlati tudást, etikai iránymutatást, valamint kultúrát nem ad.
– írja a szerző, akivel maximálisan egyetértek.
Ha július, akkor több oldalas fényképes beszámoló olvasható
a Vadászati Kultúra Napjáról, melyet öt éve május 19-én, Várpalotán
rendezett meg a VKE.
A mezei nyúl „sanyarúságáról” és az üregi nyúl hasznáról írt cikkünk sajnos semmit nem vesztett az aktualitásából. A mezei nyúl
állományát nem a vadászok, hanem a ragadozók szabályozzák, az
üregi nyúl állományának drámai csökkenése szorosan összefügg
a borókások növényzetének megváltozásával, az erdőtüzek keletkezésével és hevességével.
Sajnos elhunyta miatt szomorúan lett napjainkban aktuális dr.
Sterbetz Istvánról készült portrénk, amelyből az is kiderült, hogy lehet valaki természetvédő – puskával a kezében.
– cseke –

Nem tudom ma mennyi, de 2001-ben
a Védegylet vagyona 218 millió forint volt
és örömmel közöltük a mérlegadatok között, hogy az árpádhalmi vadgazdaság és
a Hungarojagd Kft. – mindkettő a Védegylet 100 százalékos tulajdona – teljesítette
a bevételi tervét. Még napirenden volt,
hogy 7 millióért elkészítik a vadászatra jo-

U.i.: Ne csodálkozzanak az aláíráson, nem sajtóhiba. Ez a valódi, az igazi
nevem, amit 1968-ban – a szabad európa rádiós Cseke László miatt –
a Magyar Rádióban változtattak „csekőre”, mondván nekik nem kell egy
„cseke”. Áprilisban volt az 50. érettségi találkozóm, melyen ünnepélyesen visszavettem a régi nevem az újságírói álnevem helyett. Egyébként
a hivatalos dokumentumaimban mindig büszkén „Cseke” maradtam
és a gyermekeim is mind Csekék.

1997/július
Két nappal a kamarai törvény megszavazása után dr. Házas József országgyűlési
képviselő (MSZP), aki sokat tett a törvény
megszületéséért, tájékoztatót tartott a
VKE közgyűlésén, melyen tisztújításra is
sor került. Továbbra is dr. Hautzinger Gyula maradt az elnök, a Kulturális Tanácsot
dr. Gánti Tibor vezette.
Ha valaki Szekszárdon, Tolna megyében azt mondja „Stefán”, nem kétséges, hogy a vadászboltos Szabadi
Istvánra gondol. A valamikori geodéta és felesége 22 éve ezer szállal
kötődik a vadászathoz, évtizedeken keresztül szervezték, rendezték
a megyei vadásznapot, mindkét gyermekük eredményes sportlövő
volt, Stefán jelenleg is a Medina-Dalmand Vt. vadászmestere... és
működik a vadászcentrum, a vadászbolt, a fegyverjavító műhely.
Gyimesi György: Ázsia szívében című kötetéről dr. Czvalinga István
írt könyvkritikát, néhány rendkívül fontos és tanulságos kiegészítéssel,
melyet újra és újra elolvasván csak ámulattal és elismeréssel adózhatunk mind a szerző, mind a kritikus hozzáértésének, tudásának.
Török András Mátyás sokoldalúsága többek előtt ismert, hiszen az
erdő közelébe, a fővárosból Bajnára költöző épületgépészből szenvedélyes vadász, kutya-tenyésztő, festő és vadászíró lett. A művészportréból elsősorban azt lehet megtudni, hogyan vált festővé.
A lapszámnak a Kettner-katalógus néhány oldala mellett egy fontos melléklete is volt, az 1997. évi XLVI. törvény teljes szövege az Országos Magyar Vadászkamaráról.
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FOTÓJA

REJTŐZKÖDŐ, ÚJSZÜLÖTT DÁMBORJÚ
FOTÓ: LASSU SÁNDOR

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július

13. OLDAL

Őzbecsinált
Az őzvadászat kalandjait – mint sok minden mást - két nagy csoportra lehet osztani: leírhatókra és leírhatatlanokra. Az utóbbiak azok,
amelyek úgy kezdődnek, hogy „elmondom, ha nem írod meg”... és
többnyire ezek a legjobbak. Az idény előtt mindenki a „csinált bakokról” beszélt. Állítólag azóta is lázasan nyomoznak a „bakcsinálók”
után. Eddig ennél több nem szivárgott ki, annyira titkosított, bukta
egyelőre nincs. Pedig nyíltan hirdetnek kilónál nehezebb agancsú
bakokat a külföldi szakvásárokon. Van rá kereslet, ugyanúgy, mint
a szilikon protézises csúcsmellű nőkre. Maradva az őzvadászatnál,
bőven akad söprögetni való a besározott portánkon. Kezdjük mindjárt azzal, hogy ki vadásztathatja a fizető vendéget?
Mióta megalvadt a mínuszpont-frász, bárki, aki közel van a tűzhöz,
az büntetlenül elkövethet bármilyen baklövést... a tudásnak, a praxisnak, a területismeretnek még a szakmai minimuma
sem kell hozzá.
További jelenség – és véleményem szerint
egyszerű lopás, bár hivatalosan nem tekintik annak – ha a vadászatszervező által
közvetített vendégvadászt egyszerűen
„lenyúlják”, megdumálják, hogy jöjjön
inkább közvetítő nélkül, mert akkor
jobban jár. Igen ám, de a vendéget
nem az utcán találják! Egyre jobban
meg kell dolgozni a piacot. Hirdetni
kell, honlapot kell működtetni, szakvásárokon, kiállításokon kell megjelenni, szórólapokat kell osztogatni.
Kapcsolatokat kell kiépíteni és ápolni,
ellenőrizni kell a területek ajánlatait,
a garanciák ismeretében referenciákat
kell küldeni... és még akkor nem beszéltünk
az iroda fenntartásáról, a vállalkozás adóiról,
stb. A felkínált „árualapra” pluszként jön rá a 27
százalék áfa, valamint a 10-20 százalékos jutalék, amit
kifizettetni, kifizetni sok(k). A vadászatban ilyen mértékű áfa – tudomásom szerint - sehol Európában nincs, sőt... még a „fejlövő” országokban sem. A világban óriási a konkurencia, és ilyen feltételekkel
a versenyhelyzetünk esélyeit pedig ahhoz tudnám hasonlítani, mintha
egy magától elszállt teknősbéka futóversenyre hívná a szarvasbikát.
Összességében a költségek és a járulékok horribilis pénzbe kerülnek, míg a sima lenyúlásoknál nincs se plusz költség, se rezsi. A csábítás tehát rendkívül nagy a „feketézésre”, az ellenállást pedig szinte
a nullára csökkenti a felügyelet teljes hiánya.
Egyáltalán nem „magánügy” az a vita sem, ami a fizető trófeasúlyok körüli napi veszekedéseket okozza. A vadászatra jogosultak
a saját – ilyen-olyan – mérlegeiken mért, 24 órás mérésükhöz ragaszkodnak. Ez merőben új jelenség, mert annak idején, bár rajta volt
a dátum és a vadásztársaság mérése is, a hivatalos fizető súlyt a trófeabíráló bizottság állapította meg!
Most meg ahány ház, annyi „szopás”, ami megalázó vitákat generál, kivétel nélkül mindenki úgy érzi, hogy alaposan átverték – és ennél semmi nem szűkíti jobban a baráti kört.

Elképesztőek, érthetetlenek és becstelenek továbbá a legkülönbözőbb „pihent agyú súlygyarapítási” trükkök. Magam is láttam
számtalan olyan 24 órás nagykoponyás agancsot, amelyből az áztatás miatt szinte csurgott a víz, de akadt olyan is, ahol az agancstövet
megfúrták és ólomgolyókkal „javítottak” rajta.
A legnagyobb baj az, hogy – úgy tűnik – kiment a divatból a tisztesség, a becsület, tűnőben van a tradicionális vadász-szolidaritásnak még a csírája is.
Elszomorító, hogy az ilyen – mondjuk ki nyíltan: becstelen csalások – a vadászházban, vagy a kocsmában már modernkori anekdotaként, jópofa, mesélhető sztorikká nemtelenedtek. Nem teszi szóvá
senki, még az sem, akit az ilyesmi különben mélységesen felháborít.
Leszámítva persze, ha mindez vele történik...
Szánalmas a jövőképünk, mert ilyen körülmények között, előbb-utóbb mindenki sorra kerül.
Véleményem szerint a manipulált agancsok
is „csinált bakok”, és aki ilyeneket művel,
azt nem is volna szabad vadászembernek nevezni, mert magát minősítve
amolyan „csinált puskássá” degradálódik, akit a vendégeknek még
a közelébe se lenne szabad engedni.
De ha már itt tartunk, szóvá kell
tennem azt a barbárságot is – bár
szerencsére még nem mindenütt
csinálják – hogy a lefőzött, szépen
kifehérített koponya látható részére
fos-zöld vagy iszonytató-kék pecsétet
maszatolnak a hivatalos trófeabírálaton.
Hogy ez miért bunkóság, illetőleg miért a vadászati kultúra elleni újabb merénylet? Csak azért, mert a külföldi vadászvendég
által mondjuk fél-, vagy egymillióért megvásárolt
örökbecsű vadászemlékre egy jóérzésű ember nem
nyomja rá a „pöcsét”(-et.) Ilyet még a legsötétebb Afrikában sem láttam, csak nálunk.
A fizető vendég átverése néhány vadászterületen – úgy tűnik –
egyfajta szégyenteljes nemzeti sporttá vált. Ha nem hagyják abba,
rövid időn belül a pórul járt vadászok is „föltalálják” a vendéglátásban már bevált módszert, az internetre felkerülő listát, hogy a jóhiszemű külföldiek elkerülhessék a pofátlanul sarcoló és gátlástalanul
lehúzó „magyarosch” vendéglátóhelyeket. A lista alapján némelyik
vendéglátóhelynek aztán államilag is lehúzták a rolóját. Sajnos ezek
voltak kisebbségben.
Talán nem kellene megvárni, hogy a hazai vadászterületek hasonló disznóságokról híresüljenek el.
Ne feledjük: ha a magyar vadászat rossz híre és felelőtlen okozói
fölkerülnek a világhálóra, hiába fogjuk minden módon győzködni
a lehetséges vadászvendégeket, hogy a jelenség csupán és kizárólag egyedi eset, a „szemétségnek” mindannyian, köHOMONNAY ZSOMBOR
homonnay@vadaszlap.hu
zösen isszuk meg a levét.

A csábítás óriási,
a megtorlás
pedig nulla.
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HELYREIGAZÍTÁSOK
Előre kell bocsátanunk, sokan nincsenek tisztában
azzal, hogy mit kell egy kiadónak, szerkesztőségnek helyreigazítania. Az „elírást”, a valótlanságot,
a hamis tényeket, amelyek az érintetteket, vagy az
állításokat hamis színben tüntetik fel. A véleményt
– a legújabb sajtótörvény, a 2010. évi CIV. törvény
alapján – továbbra sem kell helyreigazítani.
Az elmúlt hónapokban – a márciusi „Ingyom-bingyom tálibe...”,
a májusi „Fantom muflonok” és a júniusi „Rendhagyó műelemzés”
című cikkeink, és egy képes tudósítás miatt – nyolc helyreigazítási
kérelmet kapott szerkesztőségünk.
1 Elismerjük a cikk pontatlanságát és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének reagálása alapján helyreigazítjuk, hogy
a helyszíni ellenőrzésen „...négy munkavédelmi felügyelő és
ugyanannyi szolgálatos rendőr” helyett ténylegesen „három
munkaügyi felügyelő, egy munkavédelmi felügyelő és négy rendőr” vett részt. Szabó Zoltán igazgató további reagálásának nem
adunk helyt, mert megítélésünk szerint ő ugyanúgy véleményezte a cikket, mint ahogy a nyúlbefogás ellenőrzését a cikk szerzője.
2 A júniusi lapszám 380. oldalán megjelent különleges agancsú
bakot nem április 12-én, hanem 22-én ejtette el a képes hír beküldője, Zimányi László.
3 A Budapesti Közjegyzői Kamara elnökének közleményét a fizetési meghagyásokról e lapszámunkban közöljük.
4 Nem közöljük Wachal Kálmánnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Kormányhivatal földművelésügyi igazgatójának,

5 valamint Kerekes Zoltánnak, a Dr. Szederjei Ákos Vt. elnökének levelét a „Fantom muflonok” riportunkkal kapcsolatban,
ugyanis a riport szerzőjét személyeskedő hangvételben támadva,
a történet hátteréről közöltek információkat... miközben a riport
készítésének idején sem írásban, sem személyesen nem voltak
hajlandóak kérdéseink megválaszolására.
6 Ugyancsak a személyeskedés miatt nem adunk helyt a lapban
Papp István levelének sem.
A júniusi szám „13. oldal” rovatában megjelent „Rendhagyó műelemzés” – ahogy az várható volt – levélírásra sarkallta a „tan7 könyv” szerkesztőjét, Náhlik Andrást, valamint a szerzők közül
8 dr. Faragó Sándort.
Észrevételeink magyarázata, valamint a személyeskedéstől és
vádaskodástól sem mentes professzori reakciók olyan hosszúra sikeredtek, hogy – első „nekifutásra” – külön 8 oldalas mellékletben
terveztük a megjelentetésüket. Sajnáljuk, de a melléklet megjelenéséhez – a fél millió forintos plusz költség miatt – a kiadó főtulajdonosa nem járult hozzá. Viszont – a szerzők felhatalmazása
alapján – valamennyi levelezésünket teljes terjedelmében, javítás
nélkül, valamint az eredeti cikkeket és a kommentárokat kiemelten közzétesszük a huntingpress.eu honlapunkon.
Ez természetesen nem azonos a helyreigazítással, ami terjedelmében többszöröse lenne az eredeti cikknek, de arra
alkalmas, hogy Olvasóink a vitáról, a vitatott témákról, szerkesztőségünk álláspontjáról, illetőleg a helyreigazítást kérők
véleményéről tájékozódjanak – és akit érdekel, az ott elolvashatja.

Fizetési meghagyás
Magam is vadász vagyok, így a Magyar
VADÁSZLAP-ot rendszeresen és elégedetten forgatom. Ugyanakkor meglepődve
tapasztaltam, hogy a lap májusi számában,
a 311. oldalon Dr. Küzmös Imre nevéhez
kötve bizonyos fizetési meghagyási eljárás
kapcsán, indulatos panasz olvasható.
Nem tudom, hogy az adott ügyben ki,
mit és mikor ígért, és hogy a jogosult miért
hitt az alaptalan ígéreteknek.
Azt sem tudom, hogy miért nem eleve
a megfelelő helyen indították meg a jogérvényesítési eljárást, mivel azonban az idézet
a fizetési meghagyási eljárást illetően nem
egészen objektív, hasznosnak tartom röviden leírni, hogy hogyan is működik, mire
jó a fizetési meghagyás, és hogyan, illetve
mikor lehet azzal élni. Annál is inkább
mert a fizetési meghagyás mára a követeléskezelés egyik leghatékonyabb formájává vált, jelentős eszköz a körbetartozások
megfékezésére.
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A fizetési meghagyás a magyar jogrendbe
több mint 100 évvel ezelőtt került beillesztésre (1893. évi XIX. tc.), azóta gyakorlatilag megszakítás nélkül alkalmazzák kis
értékű pénzbeli követelések érvényesítésére
(hasonlóan a többi európai országhoz), mi
több az Európai Unió a határon átnyúló
követelések érvényesítésére az 1896/2006os rendelettel megteremtette az európai
fizetési meghagyásos eljárás intézményét,
amely sajátosságait tekintve rendkívüli
módon hasonlít a magyar intézményhez.
A jelenlegi hazai fizetési meghagyási eljárás
európai unikum és egyre inkább követendő példa a környező országokban.
A fizetési meghagyás egy gyors, követelésérvényesítésre szolgáló per-elkerülő
(nem peres) eljárás. A fizetési meghagyási
eljárások csaknem két éve kerültek át közjegyzői hatáskörbe. Ennek oka volt egyrészt egy határozott uniós elvárás az eljárások elektronikus lebonyolítására, másrészt

oka volt az is, hogy addig a fizetési meghagyások több hónapos késedelemmel kerültek kibocsátásra, így a célnak megfelelő
használatuk lehetetlen volt, funkciójukat
nem töltötték be.
A jogalkotó a bíróság helyett – ki tudja
miért – a közjegyzőkre bízta a feladatot,
a feladat elvállalásakor, a rendszer felépítésekor és a költségeinek viselésekor nem volt
nagy a tolongás. A rendszer mindenesetre
határidőre elkészült és azóta késedelem
és hátralék nélkül, a korábbi több hónap
helyett garantáltan három napon belül elintézésre kerül minden elektronikus úton
benyújtott kérelem, ha mégsem, úgy
a rendszer a közjegyző helyett és nevében
automatikusan bocsátja ki a fizetési meghagyást, amely határidőben előterjesztett
ellentmondás hiányában a határidő utolsó
napját követő napon jogerőre emelkedik.

Folytatás a 507. oldalon ¾
Magyar VADÁSZLAP z 2012. július
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Sikersztori?

kacsa-körkép a tojástól a konyháig

„Bár minden ágazata olyan jól működne a hazai vadgazdálkodásnak,
mint a vadkacsanevelés és vadásztatás” – mondja Kanizsay Gábor,
a Hunnia Kft. tulajdonosa.
Magyar VADÁSZLAP z 2012. július
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Az automata itatórendszerrel felszerelt előnevelőből jó időben kijárhatnak a madarak
Még ha van némi túlzás is a fentiekben, tény,
hogy a tőkés réce mesterséges tenyésztésének folyamata – a törzstartás, tojatás, keltetés,
elő-, utónevelés és a vadásztatás – „működik”
a legjobban itthon. Éppen ezért sokan próbálkoztak és próbálkoznak vele manapság is.
Persze, a szakmai hozzáértés, az odafigyelés,
a vad – és nem utolsó sorban a majdani vadász – igényeinek figyelembevétele döntően
befolyásolja az eredményt minden fázisban.
Ha ezek mind rendben vannak, akkor már
csak egy kérdés marad: megéri ezt csinálni?
Hiszen a konkurencia-hatás sokszor már irreálisan alacsony árakat eredményez, a termelők
sokszor kínálnak egymás alá, csak hogy az ő
árujukat vigye el a vevő. Van olyan vevő, aki
ennek ismeretében keményen alkuszik – ami
a kisebbik baj –, de sokszor késve is fizet, sőt
olyan is van, aki egyáltalán nem. A hazai piac
évente mintegy negyedmillió tenyésztett kacsát vesz fel – érezhetően csökkenő mértékben. A hazai termelők ennél jóval többet tudnának előállítani, a külföldre szállítás rizikóját
azonban – pedig ott egyharmadával maga-
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sabb árat lehetne kapni - eddig még senki
nem merte felvállalni. Körképünkben megkerestük a „nagy” termelőket, az „alapanyag”
előállítóit és a vadásztatással foglalkozók közül is néhányat – de közel sem mindenki volt
hajlandó nyilatkozni.

Hunnia Kft
A cég megalakulása óta (1989) foglalkozik
tenyésztett vadkacsa utóneveléssel és vadásztatással. A kezdetekben zömében bérelt
tavakon, elsősorban Heves megyében tevékenykedtek, ám amióta saját vadászterülettel
rendelkeznek, csak ezen a Somogyban fekvő, Balatonhoz közeli területen nevelnek és
vadásztatnak évente mintegy 10 ezer récét.
Nyolc éve van saját tojó-törzsállományuk,
az onnan származó tojásokat bérkeltették,
három éve vettek 5 La Nationale keltetőgépet, azóta az egész folyamat saját kézben
van. „Mára – úgy tűnik – sikerült „kitanulnunk” a gépeket, első évi kelésünk csak 6080 százalékos volt, idén már 80 felett vannak
az eredmények – mondja Kanizsay Gábor.

A keltetésre váró tojásokat régen 8-10 napig
nem mozgattuk, most egy régi Bretagne gép
keltető tálcáján tároljuk, és naponta kétszer
megforgatjuk, a keltető gépeket reggel kiszellőztetjük 29 fokig, és vizet permetezünk
a tojásokra.”
Az ezres törzsből mintegy 700 a tojó, napi
550 tojás a termelés, ez 24 napos intervallumban 3 gép folyamatos üzemét biztosítja.
Évente 15-20 ezer napos és előnevelt kacsát
adnak el, a többi „házon belül” kerül puska
elé. A tojatás végén a törzsanyagot nem adják el, az is kikerül a tavakra a vadásztatáshoz.
A négy tóból álló tórendszer dombokkal határolt erdők között van, az etetés a dombtetőkön történik, így magas, sportos kacsák
érkeznek a lőállások fölé a vendégek nagy
örömére. Ez az előny ugyanakkor hátrány
a másik oldalon: a terület fedettsége miatt
nagyon nehéz a ragadozóktól és a disznóktól
megvédeni a madarakat, a rétisasok folyamatosan a tavak felett ülnek, sok a veszteség
a kirakott madárból, így a visszavadásztatás
csak 65 százalékos. A madarak magas röpte
miatt több a hiány a megsörétezett, de terítékre nem kerülő madarak miatt is. Az is
növeli a veszteséget, hogy még januárban
és februárban is van igény kacsavadászatra,
mert a vendégek fácánra vadászva szívesen
lövik a kacsát is, a hosszabb területen történő tartás azonban jobban „koptatja” az
állományt. Megkönnyíti a vadászati értékesítést az a páratlan lehetőség, hogy a Hunnia vadászterületén a vadkacsa-vadászatot
bármikor lehet kombinálni más apróvad
(fácán), illetve nagyvad vadászatával is (szarvas, vaddisznó). A vadásztatás minősége,
a szép környezet és a magasan repülő kacsák
a mindenre odafigyelő szervezéssel és a természetes vadkacsa-vadászat részbeni illúzióját keltő, jól előkészített tereppel nagyban
befolyásolják az árat. Nagy a szórás, 8 eurótól 13-ig terjed a hazai skála (átlag 11 euró),
míg Nyugat-Európában 18 euró az átlagár.

vízparti magas fák fölött
z 2012. július
Magyar AVADÁSZLAP
„sportos” kacsák repülnek a lőállások fölé
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A gyomendrődi telepen a nevelőházak előtt legelőterület, cserélt vizű fürdő biztosítja a tenyésztett récék gyors növekedését

Csejti Vadásztársaság
Vaszkó Imre pusztai kacsavadászatainak
jó híre van kül- és belföldön egyaránt.
Az idei évben mintegy 70 ezer kacsát tenyészt, amelyhez a tojást közel háromezres
törzsállomány termelte. A tojatás végén az
állomány aztán élővadként kerül exportra. A teljes „technológiai sorból” egyedül
a keltetés hiányzik, azt Páskai Sándor végzi
bérmunkában. Több nevelőházat is magába foglaló telepén az előnevelést etázsfűtéssel oldják meg, míg a már kijáró 2 hetes
kacsáknak fürdési, úszási lehetőség van
a nevelőházak mellett, a négyhetes korosztály már a szabad ég alatt, bekerített tocsogós legelőkre van kibocsájtva a vevőkhöz
történő szállításig. A sokszáz ide járó vadászvendég szórakozásának biztosítására
a társaság saját nevelőtavain végzi mintegy
30 ezer réce utónevelését, és a már repülős
madarak „trenírozását”, amely biztosítja azt,
hogy a sík pusztában is magasan repülő,
a lőállások felett minden irányból húzó kacsák keltsék a vadon nőtt réce illúzióját. Az
apróvad – főleg a fácán – megfogyatkozása
miatt sok régi fácánozó csoport állt át a kacsavadászatra, némileg kompenzálva a másik vadfajnál bekövetkezett bevételkiesést.
Az ugyanezen ok miatt lecsökkent külföldi
érdeklődéssel fordított arányban nőtt a hazai vadászcsoportok száma, akik – szemben
a külföldiek zömével – „csak” kacsavadászatért is eljönnek ide, még az ország távoli
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pontjairól is. Nagy segítség ehhez a tágas
vadászház, ahol egyszerre akár 20 ember is
elhelyezhető, s a kacsavadászat után a ház
„attrakciója” vacsorára a sült „félkacsa”. Ez
nemcsak a kacsaidényben érhető el, mivel
Vaszkó Imre az egyetlen vadkacsatenyésztő, aki saját baromfifeldolgozó üzemében
a vadászat után azonnal megpucoltatja
a lőtt kacsákat, így mindig van a fagyasztókban egész, vagy sütésre előkészített, fagyottan szalagfűrésszel félbevágott réce.

A vendégek 80 százaléka él azzal a lehetőséggel, hogy a vadászat másnapján magával
vihesse zsákmányát – akár előhűtve, akár fagyasztva – konyhakész állapotban.
Annak ellenére, hogy több évtizedes
rutinnal a háta mögött Vaszkó Imrének
a „kisujjában van” a kacsatenyésztés csínjabínja, egyre rizikósabbnak tartja az egészet.
A költségek – főleg a takarmányárak – olyan
mértékben emelkedtek, ami a nevelt kacsa eladási árában nem érvényesül, s mivel

Az egyenletes meleget biztosító etázsfűtés rendszerét folyamatosan ellenőrizni kell
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kínálati piac van, így az ágazat gazdaságossága pengeélen táncol. Hogy ez nem légből
kapott vélemény, arra álljanak itt vállalkozása öt évének számai. (lásd. táblázat) Kiemelve a 2012-es évben az előnevelt vadkacsa
költségét, ami 550-590 forint között mozog
(elhullástól függően), ezért a tevékenység
folytatása veszteséges. Szinte valamennyi
költségfajta jelentősen növekedett (munkabér, gyógyszer, energia, vízdíj, fuvar, stb.).
Még annyit adalékként, hogy 2008-ban
külön szállítási díj is volt, távolságtól függően 5-20 Ft/db. 2010-től már ez is benne van
az eladási árban. Így az adatokhoz – úgy tűnik – nem kell külön kommentár...

SOMFALVI ERVIN
somfalvi@vadaszlap.hu

nettó árak/év
Kiadás:
keltetési díj
(80 %-nál Ft/db)
táp (indító, Ft/kg)
táp (nevelő, Ft/kg)
kukorica (Ft/kg)
búza (Ft/kg)
szójadara (Ft/kg)
napraforgó (Ft/kg)
halliszt (Ft/kg)
premix (Ft/kg)
Bevétel:
napos kacsa (Ft/db)
előnevelt (28 napos)
kacsa (Ft/db)

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

árváltozás

53
51
49
18
18
78
50
280
160

61
64
58
30
30
87
60
340
170

61
69
60
38
33
95
65
379
189

66
95
66
63
60
119
110
390
206

71
105
71
60
60
174
120
485
220

+34 %
+106 %
+62 %
+333 %
+333 %
+234 %
+240 %
+73 %
+35 %

260-275

270-280

250-260

250-260 240-250

–10 %

550-570

570-580

540-550

560-570 560-570

+1 %

Vulpex Kft.
Cégünk, a VULPEX Kft., 1998 óta foglalkozik
vadkacsa előneveléssel a tiszanánai telepén.
A lehetőség adott volt, hiszen télen a mezei
nyúl felvásárlásával – amelyet másik cégünk,
a MEDO Kft. végez – nyáron pedig a fácáncsibe forgalmazásán keresztül kapcsolatban álltunk azokkal a vadásztársaságokkal, amelyek
a tőkésréce utónevelésével és vadásztatásával is foglalkoznak. Sikerült rést találni ezen
a piacon is, így immár 14 éve értékesítünk
napos és negyedik hetet betöltött, előnevelt
tőkésrécét. Célunk elsősorban a munkaerő
és a telepünk jobb kihasználhatósága volt,
mivel az a három hónap, ami a nyúlexport és
a fácánnevelés között van, korábban többékevésbé holt szezonnak minősült. A kacsaneveléssel a munka folyamatosságát tudtuk
megoldani, hogy ne kelljen a dolgozókat időszakosan kényszerpihenőre küldeni.
2006-ban továbblépve – sikeres AVOP
(Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program) pályázattal – megépítettük vadkacsakeltetőnket a gyomaendrődi telepünkön.
Gyomaendrődön a törzstartást, a tojatást és
a keltetést, Tiszanánán pedig a napos kacsa
előnevelését végezzük, viszont utóneveléssel és vadásztatással nem foglalkozunk.
Törzsállományunkat folyamatosan vérfrissítéssel újítjuk fel, legutóbb Szlovákiából vásároltunk tenyésztojásokat. Éves átlagban 3540 ezer kacsát forgalmazunk a partnereink
részére. A letojatott törzsállományt élő vadként többnyire Olaszországban értékesítjük.

Az AVOP-pályázati támogatással épített keltető épülete a vendégházzal

SOMOGYI FERENC
VULPEX Kft.
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A szabadtéri kifutóban könnyen fertőtleníthető csatornákban fürdenek a récék

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július
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Naturvad Kft.

Vöröskői József szebb időkben akár 100 ezer
kacsát is felnevelt (beleértve a napos kacsákat is), idén azonban már csak 65 ezerrel
számol. A keltetést húsz éve egy vállalkozóval végezteti el, ám már tervezi egy saját
keltető hely kialakítását is. A nevelés törzstelepe Ajkán van, míg az utónevelés, illetőleg
a vadásztatás a noszlopi halastónál zajlik.
Utóbbi műveletben nagy segítséget nyújt
a cég saját vadászati irodája. A félvad kacsára főleg magyar, osztrák, német és orosz
vendégvadászok érkeznek. Bár az utóbbi
tíz év tendenciája egyértelműen csökkenő,
a vendégkör gerince folyamatosan megvan,
így Vöröskői József nem panaszkodik.

A tojásból kibújó kiskacsákat egyelőre máshol keltetik

Egy negatív példa

Az utónevelő tóra telepített kacsák folyamatosan „bontják” a partoldalt

A Kettős-Körös menti Vadásztársaságnál
2000-től 2007-ig foglalkoztak tenyésztett
récével. Évente átlagosan 7000 napos kacsát neveltek fel. Ezek közül 4000-et előneveltként adtak el, 3000-et pedig kihelyeztek
a területre. Ezekből a vendégek és a társaság tagjai körülbelül 2200 kacsát ejtettek
el, amely nagyjából 75 százalékos megtérülést jelent. 2006-ban történt, hogy a vadvízi
túrázók azzal vádolták a vadászokat, hogy
a récék tönkreteszik a partot, és ha nem
fejezik be a kacsanevelést, feljelentik őket
a vízügyi hatóságnál. Dézsi Ferenc elnök
elismerte, hogy a madarak valóban kárt
okoztak a part menti növényzetben, és pontosan ezért évente más-más partszakaszon
engedték ki őket. Így az addig használt partszakasz regenerálódhatott. Végül a túrázó
zöldek beváltották ígéretüket, feljelentették
a társaságot a hatóságnál. A vadászok az
első hivataltól érkezett figyelmeztetést követően felhagytak a kacsaneveléssel...
Kókai Márton

A tagok szórakozása érdekében
20 éve nevel tenyésztett kacsát az Öcsödi Szabadság Vadásztársaság, évente 2-3 ezer darabot. Az előnevelt récéket a gyomai Vaszkó
Imrétől vesszük, saját alkalmazottaink munkájával neveljük a vadászatokig, majd a tagok
és vendégeik vadászhatnak rájuk. A társasvadászatok a vadászházi gyülekezővel kezdődnek, innen indulunk a nevelőtóhoz, ahol
a récéket 5-10-es csoportokban engedjük ki
a tótól mintegy 300 méterre lévő befogóból,
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s a tagok és vendégeik több, egymást váltó
csoportokra osztva foglalják el a lőállásokat
a vízre repülő récék útjában. Előre megbeszélt mennyiségű kacsát lövünk egy-egy
alkalommal, s a nap további szakaszában
fácán- és nyúlvadászat van. A récék a közös
terítéket színesítik és biztosítanak „garantált”
kompetenciát is a résztvevőknek – a napközbeni vadászat eredményétől függetlenül.
Budai András vadászmester
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A gőzért nem kár
Ha okos, tapasztalt vadászok bármilyen szakmai témán vitatkoznak, abból mindenki csak tanulhat. Nem
kell feltétlenül állást foglalni, okosodhatunk anélkül is, hogy bármelyik félnek igazat adnánk. Kifejezetten
örvendetes az a hír, amely szerint a vitás kérdésekre, a rossz tapasztalatok alapján kidolgozott megoldási javaslatok befogadására – legalábbis az ígéretek szerint – immár nyitott a jogalkotó. Márpedig ezzel a kapott
lehetőséggel élni, és nem „visszaélni” kell.

költségének a felét. A kft. az elektromos
kerítés telepítéséhez elviekben hozzájárult,
de a villanypásztor ráeső költségének utólagos levonását – egyoldalú diktátumként
– sérelmesnek találta. Miután sehogyan
sem tudtak megegyezni, végül bírósághoz
fordultak, amelyben a kft. jogi képviseletét
dr. Boda Pál, a megyei vadász köztestület,
a kamara elnöke látta el. „Bikkfa nyelvről”
magyarra fordítva és leegyszerűsítve: a per
lényege annak a sokat vitatott kérdésnek az
eldöntése volt, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok, illetve azok értelmezése szerint
jogos-e a vadászatra jogosultnak a vadkárelhárítás költségeinek a felét a földhasználóra
áthárítani? Noha mindkét félnek nem kevés
pénzébe került az igazság „kiszolgálása”,
végeredményképpen egyfajta „Salamoni
döntés” született. Azaz hol ennek, hol annak
a félnek lett igaza.
Persze manapság egy cseppet sem meglepő, hogy az első fokú ítélet homlokegyenest
más, mint a másodfokú. Az első fokú városi
bíróság szerint nem kell a földtulajdonosnak
50 százalékkal „beszállnia” a pásztorkodásba,
viszont másodfokon a Kaposvári Törvényszék
ezzel szemben más döntést hozott, amely

szerint a védekezési költség felét a károsult
földtulajdonosnak állnia kell. A földhasználó
az ítélet jogerőssége ellenére az ügyet elvi
okokból tovább kívánja vinni. Berend Ferenc
ezt azzal magyarázta, hogyha ebbe az ajánlatba beleegyeznének, akkor a keletkezett
több mint hárommilliós kárból a gazdálkodónak végül mindössze párszázezer forintja
térülne meg. Így a nyereségérdekelt kft. – ha
úgy tetszik – akaratlanul is „szponzorálná”
a Tuskósi Vadásztársaság vadászati költségeit. A villanypásztor telepítéséhez természetesen elviekben hozzájárult, de a költségeket
vállalni nem tudják, mert nem szeretnének
ezzel precedenst teremteni. Bármelyik ujjamat harapom meg – magyarázta az elnök –
mindegyik egyformán fáj.
A szomszédos Gyótai Vadásztársaság elnökeként, de az érdekvédelmi szervezet
vezetőjeként is, számtalan vadkárügyben
kell eljárnia és a kistulajdonosok – mondja – manapság még a törvény szerint kötelezően elviselendő 5 százalékos vadkár
kényszerű eltűrését is sokallják. A legtöbb
esetben – folytatta – általában nem valami
nagy károsított területekről van szó, hanem
5-10 hektárokról. Mégis mikor egy-egy ilyen

 FOTÓK: Somfalvi Ervin

Igazán faramuci helyzet alakul ki akkor – már
megbocsássanak – ha a hóhért akasztják.
Valami hasonló esetnek mondható az, ha az
érdekképviselő pöröl a képviseltjével, vagy
fordítva. A tanulságokban bővelkedő történet ugyan évekkel ezelőtt kezdődött, de
ma is – ahogy mondják – javában zajlik. A
hazai vadászattörténeti hírességű Somogy
megyei Tuskósi Vadásztársaság területén
– ahogy megannyi más helyen is – a nagyvad jelentős, szakértő által megállapított, és
egyik fél által sem vitatatott, több mint 3 milliós kárt okozott a kukoricában.
A károsult a Berend és Domonkos Kft.,
amelynek társtulajdonosa Berend Ferenc,
a vadászok érdekvédelmi szervezetének, a
megyei vadászszövetségnek az elnöke, aki
– korántsem mellesleg – a szintén nagynevű
Gyótai Vadásztársaság elnöke, a somogyvári
földtulajdonosi vadászati közösség tagja,
a háta mögött csaknem négy évtizedes
vadászmúlttal. A Tuskósi Vadásztársaság
a 2010-es vadkárt követő évben azt az ajánlatot tette, hogy ha a károsult a hozzájárulását
adja, akkor villanypásztort telepít a védendő kukoricatáblák köré, de a vadkártartozásukból levonja a villanypásztor telepítési
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esetben a szakértő a jegyzőkönyvezett tények, és bizonyítható mulasztások alapján
70-30 százalékos kármegosztásra tett javaslatot, a károsult tulajdonos egészen a Kúriáig
szaladt. Egy sok száz, vagy akár 1000 hektárt
meghaladó károsított területen a védekezés
költségeinek 50-50 százalékos megosztását
a termelőkkel – véleménye szerint – egész
egyszerűen nem lehet lenyeletni. A vadászati érdekvédelmi szerv vezetőjeként sem
tudok a vadászatra jogosultaknak jó szívvel
olyan tanácsot adni, hogy a preventív védekezés olykor hat számjegyű költségeinek
a felét a jogosultak hárítsák át a károsultakra. Főként azért nem, mert a közelgő új bérbeadási ciklusban a gazdák egész biztosan
a világból kikergetik majd a területeiket bérlő társaságokat. Ez csak tovább élezné az
amúgy is forrongó helyzetet.
Természetesen vadásztársasági elnökként jól tudom, hogy napjainkban a vadkár
szinte minden társaságnak alapjaiban veszélyezteti az életét, mert napi megélhetési
gondokat okoz. Mégis, véleményem szerint
a vadásztársaságoknak a jelen gondjai fölé
emelkedve, hosszabb távon az a jól felfogott
érdeke, hogy a tízéves ciklusnak a vészesen
közeledő befejezése után is tovább vadászhassanak. Sajnos – mint mindennek – a hazai
vadászati jövőkép építésének is egyre magasabb ára van.
A kiegyensúlyozott tájékoztatás alapkövetelménye a másik fél meghallgatása.
Fenyvesi József, a Tuskósi Vadásztársaság alelnöke volt a válaszadóm, aki ezt
a többéves ügyet végigizgulhatta. Ezzel talán a maga nemében sajátos, de bizonyára
soha, senki által nem irigyelt, és a falra sem
akasztható „élményeket” és emlékeket hozott számára a kiszámíthatatlan vadászszerencse.
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- A per ugyan végül a javunkra dőlt el, immár jogerősen, de senki ne gondolja, hogy ezt
valami győzelemként éltük meg. Az egyezség
– szerintem – mindenképpen jobb lett volna,
hiszen nemesebb célokra is költhettük volna
a per költségeit. Idén is tettünk villanypásztor
építésére a kft-nek megosztott költségvállalással ajánlatot, de a kezdeményezésünket újfent
elutasították.
Ténykérdés viszont az, hogy a törvény (78.§.)
sajnos tételesen nem írja elő a vadászatra jogosultnak a védekezés plusz költségeihez való
hozzájárulást, vagy egy részének átvállalását.
Ebben kellett – a körülményeket mérlegelve,
esetileg, de immár jogerősen – a törvényszéknek döntenie. A törvény különösebb részletezés
nélkül együttműködésre kötelez mindkettőnket, amely esetünkben – én ezt így érzem –
meglehetősen egyoldalúra sikeredett. Fontosnak tartom leszögezni, hogy a vadásztársaságunk tagsága jelentős számban aktív földtulajdonos gazdálkodó, de velük semmiféle
vitánk nincsen. Berend elnök úr minden esetben hozzájárult a villanypásztor telepítéséhez,
sőt volt, amikor a költségek felét is vállalta, de
később a jogi képviselője útján ezt a vállalását
visszavonta. Egyébként mindezektől függetlenül elmondhatom, hogy rendkívül kedvezőek
a tapasztalataink az elektromos kerítésekkel
kapcsolatban. A Berend és Domonkos Kft. területén is mintegy 70 százalékra sikerült a vadkárokat csökkenteni.
Vadászterületünkön évente mintegy 80 kilométer elektromos kerítést üzemeltetünk,
a helyi gazdák – nyugodtan mondhatom –
közmegelégedésére, még a kifogásolt 5050 százalékos költségmegosztás ellenére is.
A kerítés teljes felszerelése így közös tulajdonba
kerül, azt a gazda hazaviheti, letárolhatja, és
a következő évben együtt döntünk annak indokolt felállítási helyéről. A felvetődő újratelepítési,

pótlási és üzemeltetési költségeken – hasonló
arányban, és vita nélkül – megosztozunk. Sajnos mindössze két gazdálkodóval nem sikerült
egyezségre jutnunk, s ez – újfent csak a véleményem szerint – nem rajtunk múlott. Meglátásom
szerint, amikor egy gazdálkodó belefog a vállalkozásába, bizonyára előre mérlegeli a lehetőségeit. Felméri, hogy a befektetése – tőke, hitel,
saját erő, tudás – hogyan térül majd meg, milyen objektív és szubjektív külső tényezők, kockázati elemek befolyásolják majd a munkájának a végeredményét.
Szerintem nem szabadna elválasztani
egymástól a rendes gazdálkodás, az ésszerű
kockázatvállalás, és a felróható magatartás
használt fogalmait a gazdálkodó és a vadászatra jogosult oldalán egyaránt. Az érdekeink
közösek: a vad az élőhelyén lehetőleg a legkevesebb kárt okozza. Véleményünk szerint
ma nem ismerünk igazságosabb megoldást
annál, hogy a hatékony védekezés érdekében
a felek osztozzanak meg a kár megelőzését
szolgáló védekezési költségeken. Ha mindezek
ellenére mégis keletkezik kár, akkor azt a kárérték 95 százalékának mértékéig megtérítjük.
A vadászati törvényünk várható változásáig bizonyára sokan és sokat fogunk még
mindezekről vitatkozni, de tartok attól, hogy
mindenkinek egyformán jó megoldás nem
lesz. Alapvető ellentmondás az, hogy a szabadon élő vad az állam tulajdona, függetlenül
attól, hogy kié, vagy kinek a kezelésében van
a termőföld, amelyen él, táplálkozik, tenyészik.
A területen szabadon élő vad tulajdonosának
nincs semmiféle felelőssége? A vadászatra
jogosult tulajdonába ugyanis kizárólag csak
akkor kerül a vad, ha a vadászati hatóság által engedélyezett mennyiségben jogszerűen
elejti, befogja, vagy elhullottként találja. Társaságunk lelövési tervét évente módosítjuk,
emeljük, és azt teljesítjük is, az állami felügye-
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letet ellátó szakhatóságnak pedig minden
vonatkozó utasítását szigorúan betartjuk. Így
elvileg – a bizonyíthatóan jogkövető magatartásunkkal – pedig nem volna szabad semmi
bajtól, vagy ellehetetlenüléstől tartanunk. Ha
egy átlagos, 10 kilométer széles vadászterületet veszünk alapul, ezt egy konda, vagy egy
csapat szarvas – főleg bőgéskor – akár egy éjszaka alatt is átjárja. Nem bizonyítható sem az,
hogy a szomszédból váltott át, és hajnalban
visszaváltott, sem ennek az ellenkezője, annak
ellenére, hogy ez a természetes.
A törvényben mégis az áll, hogy az fizeti
a kárt, akinek a területén a vad károsít, vagy
akinek területéről a vad kiváltott. Magyarán:
mindegy, csak valaki fizessen, ha származik
a károsító vadból haszna, ha nem. Ugyanakkor
más állatok – védettek – kárait senki meg nem
téríti, el nem hárítja, a védekezés összes költsége
a gazdát terheli. Magam láttam, mire képesek
a vetéseken a nyári ludak, a napraforgótáblákon az érés előtt az odaözönlő vadgerle tömegek, vagy a vetési varjak serege. Ismerek olyan
gazdát, aki kétszer vetette el a kukoricáját, mégis az egész kárba veszett. Pedig a táblája alig látszott ki a madárijesztőktől. Márpedig nem lehet
a termőföldekről sem minden állatot kiirtani,
bármennyire sokan is szeretnék.
Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy a gazdálkodó – legyen erdőművelő, vagy mezőgaz-

dász – megfelelő empátiával legyen képes mind
a természet élőlényeinek változatosságához fűződő közérdekből, mind pedig a másik fél érdekeit is figyelembe véve objektív módon kezelni.
Bár egy vadászlaptól joggal számítani lehetne az elfogultságra, a jelen helyzetben
a vélemények ütköztetésén kívül nem kívánunk ehelyütt „okoskodni”. Persze csak egyelőre, hiszen jelenleg „hatalmi felszólításra”
minden megyei szervezet lázasan dolgozik
a vadászati törvény megváltoztatásának észszerűsítő javaslatain.
Csak bízhatunk abban, hogy a munka nem
lesz hiábavaló, és szép számmal akad majd
olyan gyakorlati tapasztalatokon alapuló,
megszívelendő javaslat is, amelyik majd „viszszaköszön” a készülő törvénytervezetben. Az
élet ugyanis alaposan rácáfolt arra a ma született szarvasborjú naivitására hajazó jogalkotói elképzelésre, amely szerint „Jó Bácsiként”
mindent a felek felhőtlen együttműködésére,
a csak mesékben létező operett-bonvivánok
kölcsönös megegyezésére bíztak.
Ahogy mondják, ilyen csak a régi orosz
filmekben van. Mint láttuk, még a független
bíróság is egyszer így ítél, egyszer meg úgy,
de még a sokat emlegetett és hivatkozott
iránymutatások sincsenek „pariban”. (Pl. BH
2002.484 szerint jogos az 50-50 % költségmegosztás, az EBH 2010.2139 szerint pedig

a pénzbeli térítés kötelezettségét jogszabály
nem írja elő, ezért eseti elbírálást igényel.)
Azt viszont mindenki tudja, hogy a bíróságok tárgyalótermeiben nem születnek felhőtlen barátságok, és különösen nem alakul
ki semmiféle kölcsönös előnyökön alapuló
„együttműködés”. Ilyeneket feltételezni, ráadásul erre építeni az egész hivatalos eljárást, az már több mint hiba.
A törvénymódosítástól joggal elvárható
volna, hogy igazítsák a mai viszonyokhoz,
pontosítsák és tegyék mindenki számára
egyértelművé a jogszabályokban használt
– a fent is már említett – fogalmakat. Ilyen
például – sok egyéb mellett – a sokat emlegetett és ostorozott „rendes gazdálkodás
köre” fogalma, amely „körbe” ha valaki úgy
akarja, és érdekei úgy kívánják, szinte bármit
bele lehet szutyakolni.
Ráadásul, ha tényleg van „rendes gazdálkodás”, akkor lehetne az ellenkezőjéről,
a „rendetlenről” is beszélni, ami persze egy
jó nagy marhaság. És, hogy az egyértelműsítés fontosságát egy szemléletes példával
bizonyítsam: mást jelent a nyáron illatozó
szénakazal a szerelmespárnak, és merőben
mást a lónak.
És óriási a gubanc, ha ez akárcsak egyszer
is összekeveredik.
Homonnay Zsombor

Kár + osztás
A cím nem elírás, nem is merénylet a magyar nyelv ellen, a kármegosztásról majd később lesz szó. A kár, azaz a vadkár már szinte az ország
valamennyi vadászterületén megtapasztalt fogalom, ténye nem, legfeljebb mértéke vitatható. A másik oldalon ott az osztás, azaz közhasználatú kifejezéssel valaki „osztja az észt”, azaz „okos” tanácsokat ad
arra, hogy kell megoldania a vadkárt – de mindig a másik félnek...
A gazdálkodók nem jelentéktelen részének
ismert álláspontja, hogy az általa birtokolt
vagy bérelt területeken semmi keresnivalója
a vadnak, az másnak a dolga, hogy oda ne
juthasson be, s ha mégis bejut oda, akkor az
utolsó fillérig fizesse meg valaki az ő kárát,
sőt a „betervezett” hasznát is. Sokan már a
kötelező kárviselési kötelezettség miatt is fel
vannak háborodva. Nagyrészt ők azok, akik
semmit nem hajlandók tenni a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében sem.
A vadászok között nagyon sokan vannak,
akik meg azt vallják, hogy a kár a gazda baja,
minek ültet a vadkáros területekre olyan kul-
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túrát, amit a vad szeret, vagy ha igen, kerítse
be, védje meg, hiszen övé a föld, ne várja
mástól a megoldást, azt meg végképp ne,
hogy valaki fizessen a meg nem védett kultúrát ért kárért.
Két szélsőséges vélemény? Meglehetősen
– de a területeket járva szinte naponta lehet
találkozni velük. Kinek van igaza? Nyugodtan kijelenthetjük: egyiknek sem!
Pedig mindkét véleménynek van logikája
és alapja is, de - mint nagyon sok más esetben, az igazság valahol a két szélsőség között van. A legalapvetőbb ellentmondás az,
hogy amíg a vad él, addig az állam tulajdo-
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na. Persze az állam nem áll helyt a tulajdona
által okozott kárért ebben az esetben sem
(másik eset a védett állatok által okozott kár),
hanem a meglehetősen korlátozott vadászati joggal együtt a felelősséget is átpasszolja
a vadgazdának. Ez a törvény – még ha rossz
is – így van hatályban, ezzel nincs mit kezdeni. Természetesen a legjobb – és sokszor
a legolcsóbb – megoldás a földművelővel
való megegyezés, de sajnos nagyon sok
olyan ember van, aki nem kompromisszumképes, nem lehet vele értelmesen beszélni.
Van sok termelő, aki tudatosan arra „játszik”,
hogy mindenféle terméscsökkentő tényezőt (rossz vetőmag, időjárás, művelési hiba,
víz-, rovar- és gombakár, stb.) vadkárként
tüntessen fel és azt fizettesse ki a vadászatra
jogosulttal. Balga dolog ilyenkor behúzott
nyakkal széttárni a karokat, és fizetni, mint
a katonatiszt. Fel kell venni a kesztyűt és
védekezni, sőt, adott esetben támadni kell,
persze – csak akkor, ha a jogosult már minden tőle telhetőt megtett.
Védekezés a károsítás alatt és után: A kármegosztás elérésének úgy van esélye – a
vadkár szakértő jegyzőkönyvében rögzítettek alapján, de később a bíróság előtt is – ha
a vadászatra jogosult bizonyítani tudja, hogy
mindent megtett a kárelhárítás érdekében,
amennyiben azt a terület tulajdonosa nem
akadályozta. Az összes tulajdonost levélben
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akár többször is fel lehet szólítani, hogy tegyen eleget vadkármegelőző kötelezettségének – pl. az erdő melletti megközelítési
lehetőség és lőnyiladék meghagyása a lőtt
vad kiszállítási útvonalának biztosítására.
A kár megkezdődésekor – ugyancsak írásban,
mert a szó elszáll – fel kell szólítani a riasztásra, a vegyszeres védekezésre, vagy a villanypásztoros bekerítésre, valamint fel kell hívni a
figyelmet az észlelt károkozásra. A vadőr szolgálati naplója, a beírókönyvben a károsított
területre történő beiratkozás, az ott lőtt vad
mind érvként szolgálhat a bíróság előtt a kárcsökkentési szándékra, így akár 50-50 százalékos kármegosztás is elérhető. Ha a gazdák
– védekezés helyett – elfogadják a kármegosztást, azt a későbbiekben gyakorlattá lehet
tenni, és szerződésben megerősíteni.
Ha a gazda nem hajlandó az együttműködésre, azt szintén bizonyítani kell tudni
a bíróság előtt. A tudatosan elszántott, de
a földregiszterben szereplő dűlőutakat le
lehet fényképezni, a vízlevezető árkokat
ugyancsak, s az internetről is ma már táblaszintig elfogadható felbontású műholdfelvételek tölthetők le a Google Earth honlapról
díjmentesen, ahol a változások időkóddal
nyomon követhetők. Volt rá nem egy példa, hogy a területtulajdonos akadályokat,
gumikiszúrásra való szöges deszkákat, acélcsillagokat tett a nála átvezető útra, sőt

– emberre-állatra egyaránt életveszélyt jelentő – kihegyezett és felfordított boronát rejtett
el a fűvel borított úton. Ha csak a tönkretett
gumiabroncs értékét nézzük, az is meghaladja a szabálysértési határt (20 ezer forint),
így már rongálás és veszélyeztetés bűntette
miatt feljelentést kell tenni – sajnos, hiába ismerjük az elkövetőt – ismeretlen tettes ellen.
Nem célszerű persze naivan arra számítani,
hogy a rendőrség majd előállítja a megfogott
rongálót, de a feljelentés ténye és a nyomozást megszüntető határozat is komoly érvként hathat a bíróság előtt, amikor a kárelhárítási kötelezettség lehetetlenné tételét kell
bebizonyítani. A feldöntött, nemegyszer elfűrészelt magasleseket sem „Istencsapásként”
kell kezelni, minden esetben meg kell tenni a
feljelentést, fotókkal, kárszámítással – még ha
látszólag szélmalomharcnak tűnik is az egész.
Hamarabb híre megy annak, ha egy vadászatra jogosult keményen kiáll a maga igazáért, mintha azt terjesztik róla, hogy „ezekhez
érdemes menni vadkárért, mert mindent
kifizetnek”.
Remélhetőleg a vadászati törvény változtatásakor megváltozik a gazdák mindössze
5 százaléknyi vadkártűrési kötelezettsége,
vagy ez csak arra az esetre lesz alkalmazható,
ha bizonyíthatóan mindent megtett a saját
tulajdonának megvédése érdekében – és azt
nem másoktól várja el...
-som
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attila.foldvari@vadaszlap.hu

Egyetlen korong döntött
Bravúros eredménnyel, a döntetlent követő szétlövés után, a harmadik korongnál kapott ki Szerdahelyi András (27) a 19-szeres brit koronglövő világbajnoktól, George Digweedtől (48) a Sarlóspusztán megrendezett 18. FITASC
Compak Sporting Európa-bajnokságon. A harmadik helyen a portugál Joaquim
Rosa Luis végzett, 194 ponttal. A külföldi sikereket követően, a május 24-27.
között megrendezett viadalon a hazai versenyzők közül a korábbi többszörös
magyar bajnok volt az egyetlen dobogós.

Pont akkor érkezem a lőtérre a gyorsított korongvadászat bajnokság zárónapján, amikor
Szerdahelyi András az utolsó rottéjára készül. Addig összesen 198-at lőtt 200-ból az
Eb négy napja alatt. Kiváló eredmény, akárcsak George Digweed esetében, aki ugyanennyit talált el. Legközelebb már a szétlövés
után beszélünk.
– Vereségként éled meg, hogy kikaptál? –
kérdezem.
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- Úgy gondolom, hogy semmiképp nem
lehet vereségnek nevezni, ha ilyen eredmények után a 19-szeres világbajnok eggyel
jobban lő – szögezi le nyugodt mosollyal.
Bevallása szerint a versenyt nem izgulta túl,
inkább csak a szerencsén múlott: a döntő korong a kelet felől fújó szél miatt nem
egyenesen, hanem enyhe szögben jött lefelé. Ebben a sportágban ennyin múlik egy
bajnoki cím, vagyis úgy egy fél méteren. De

a szétlövés után azért legalább annyian borultak a nyakába, fényképezkedtek vele, veregették a vállát, mint a nyertesnek. Bőven
lesz még módja bizonyítani, hogy ha addig
nem, hát augusztusban a tengerentúlon,
Chicagóban, a sporting világbajnokságon
mindenképp, mivel csak Szerdahelyi András védte meg ezüstérmével az Eb-n a haza
becsületét. A 39 magyar induló sajnos igen
gyengén teljesített.

A fontosabb eredmények
Összesítettben még csak a dobogó közelében sem végzett senki, a legjobb eredményt
Endrődi Roland érte el 182 ponttal, a 49.
helyen. A juniorok között Pletikoszity Dániel 181 ponttal a 7. helyen végzett, akárcsak
junior csapatunk - hét csapat közül. Ami
a hölgyeket illeti, a kétszeres olimpiai bajnok
skeet lövőnk, Igaly Diána 156, Juhász Lenke
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151, Sándor Adrienn 149 korongot talált el,
ez a 20., a 23. és a 24. helyre volt elegendő.
A csapat ugyanebben az összetételben negyedik helyen végzett az ötből. Igaly Diána
azért nem szomorkodott, mert már a verseny előtt is úgy nyilatkozott, hogy számára ez örömlövészet, hiszen más a szakága,
és akár 140 koronggal is elégedett lenne.
Ugyancsak egy hellyel csúsztak le a dobogóról a szeniorok – id. Szerdahelyi András,
Pletikoszity István és Endrődi Roland – ebben a kategóriában 17 csapat indult.
A bajnokságra 30 országból több mint
430 versenyző nevezett, 8 nyüzsgő pályán
folytak a versenyek. A záróünnepségen bejelentették, hogy 2015-ben Sarlóspuszta
adhat otthont a FITASC Sporting Európabajnokságnak, 2017-ben pedig a világbajnokságnak. Az előbbin legalább nyolcszáz,
az utóbbin pedig 1200 lövővel számolnak –
mondta Szebényi László, a Magyar Korongvadász Szövetség elnöke.
A részletes eredményeket megtalálják
honlapunkon, a huntingpress.eu címen.
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¿ A szétlövés után Szerdahelyi András (jobbra)
gratulál az immár húszszoros világbajnoknak,
George Digweed-nek

½ Az eredményhirdetés
után a boldog Szerdahelyi család
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A vadvédelem gazdasági jelentősége
A CIC 59. közgyűlésének fő mondanivalója, hogy a vadvilág védelmét a gazdasági megközelítés és egy globális összefogás tudja biztosítani. A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) Fokvárosban, DélAfrikában rendezett 59. közgyűlését május 8-án egy feltűnő sajtóközleménnyel nyitották meg: „Az oroszlánvadászat betiltása a vadon élő oroszlánok fennmaradását veszélyezteti.”

Tengerdi Győző a magyar vadgazdálkodásról tartott előadást
A Dél-afrikai Hivatásos Vadászok Szövetsége (PHASA) segítségével megrendezett nemzetközi kongresszus célja az volt, hogy előtérbe helyezzen egy igen időszerű témát: a fenntartható vadgazdálkodás gazdasági hasznának kérdését. A közgyűlés megnyitóját egy
sor kiváló szakember tisztelte meg előadásával, akik valamennyien
elismerően szóltak a CIC fenntartható használat programjáról.
A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) főtitkára, Braulio
Ferreira de Souza Dias a következő szavakkal kezdte a megnyitó
ünnepségen tartott beszédét: „A CIC jelen közgyűlésének témája
– „A vadvédelem gazdasági jelentősége” – szakértők és támogatók
népes és egyre növekvő globális táborának álláspontját tükrözi,
akik mind a biológiai sokféleség megóvására törekszenek, amit az
ökológiai rendszerek és természetes erőforrások valós gazdasági értékének bemutatásával igyekeznek elérni.”
A fenntartható vadgazdálkodás gazdasági jelentőségével foglalkozó részletes tárgyalások igen gyümölcsözőek voltak, s az így
összeálló információk is azt igazolták, hogy nagy szükség van egy
olyan szisztematikus módszer kidolgozására, amelynek segítségével mérhetővé válik a fenntartható vadgazdálkodás – a vadászatot is ide értve – tényleges gazdasági haszna. „Számadatokra van
szükség – mondta a CIC vezérigazgatója, Marghescu Tamás –
a vadvédelem gazdasági jelentőségének bizonyításához.”
Achim Steiner, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának
(UNEP) igazgatója a közgyűlés megnyitóján a következőket mondta: „Az ökológiai rendszerek és a biodiverzitás gazdasági vonatkozásaival kapcsolatos munkánk során [...] igyekszünk újabb területeken
megvilágítani a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelmének
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és fenntarthatóságának jelentőségét, és megpróbáljuk ráébreszteni
a döntéshozókat, mekkora gazdasági potenciált jelent a vadvilág.”
A CIC tagjainak és partnereinek kérésére reagálva a CIC vezetősége úgy döntött, elindít egy folyamatot, melynek végeredménye „Az ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai sokféleség
ökonómiája” a vadvilágban (TEEB-Wildlife) elnevezésű projekt
lett, amelyet az UNEP „Zöld Gazdaság” programja keretén belül
kíván megvalósítani. Az UNEP határozott érdeklődését fejezte ki
a CIC biológiai sokféleséggel és vadvédelemmel kapcsolatos munkája iránt, és a jövőbeni együttműködés lehetőségét is felvetette.
A CIC közgyűlésének egy másik fontos eredménye az a döntés
volt, mely szorgalmazza egy önkéntes jellegű globális platform, az
„Együttműködő Partnerség a Vadvédelemért” (CPWC) létrehozását. A döntés a CIC tagságának azon szilárd meggyőződésén alapult, hogy egy ilyen, a fő kormányközi és civil szervezetek közötti
partnerség rendkívül hatékonynak bizonyulhat a tevékenységek
szektoron belüli, illetve kapcsolódó ágazatok közötti összehangolásában. Emellett segíthet tudatosítani azt, mennyire fontos javítani a vadgazdálkodás fenntarthatóságát és erősíteni az ágazat
elismertségét.
A CBD főtitkára elmondta, hogy „örömmel néz a Nemzetközi
Vadvédelmi Tanáccsal való nagyszerű közös munka elé, melynek
része a CPWC megalapozása. A Partnerség célja, hogy az együttműködés és a tevékenységek összehangolásának javítása révén elérjük az Egyezmény második célkitűzését – a biológiai sokféleség
fenntartható felhasználását.”
A kongresszuson kéttagú magyar delegáció népszerűsíthette
a magyar vadgazdálkodást. Vajai László, a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti, halászati és vadászati főosztályvezetője és
Tengerdi Győző, a HM Verga Zrt. vezérigazgatója, aki előadásában bemutatta a magyarországi eredményeket, valamint szólt az
állami erdészeteknél folyó vadgazdálkodási munkáról.
A CIC világszerte hirdeti a fenntartható vadászat fontosságát
a természetvédelemben, és fellép a természeti erőforrások tudatos
és fenntartható hasznosításának érdekében.
Záróbeszédében a CIC elnöke, Bernard Lozé kijelentette: „ha
azt akarjuk, hogy a fenntartható vadászatnak legyen jövője, akkor
a közvéleménnyel ismertetnünk kell mind a vadászat melletti, mind
a vadvédelem melletti érveinket. Ki kell használnunk a közmédia,
beleértve a közösségi média adta lehetőségeket is.” A CIC egy programot fog kidolgozni a kommunikáció és a közvélemény elérésének
javítására.
A CIC háláját fejezte ki a dél-afrikai delegációnak, amiért ilyen
nagyszerű vendéglátói voltak e nagy jelentőségű közgyűlésnek.
A vadvilág nem ismer határokat – a CIC 60. közgyűlését ezért
három szomszédos ország, Csehország, Szlovákia és Magyarország
közösen rendezi meg 2013 áprilisában.
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TUDÓSÍTÁS

A Vadászati Kultúra Napja
Június 2-án újra Várpalotán rendezték a Vadászati Kultúra Napját,
amely egyben a Veszprém megyei Vadásznap is volt. A rendezvény minden előzetes várakozást felülmúlt, mind a látogatók számában, mind
a résztvevők hangulatában. Vadászok, solymászok, íjászok, vadászkürtösök, lovasok, mazsorettek, fúvósok, borászok, főzőcsapatok, népművészek és árusok foglalták el a Thury várat és a körülötte lévő parkot.
A Vadászati Kulturális Egyesület, Várpalota önkormányzata, valamint
a Veszprém megyei Vadászkamara közös szervezésében igényes, látványos programok, kiállítások és versenyek biztosítottak hasznos időtöltést a több ezer látogatónak.

Hubertus Kereszt arany fokozat
Fáczányi Ödön, Katona Csaba, Kálinger Roland, Markó Jánosné, dr. Sipos Istvánné Éva,
dr. Zoltán Attila
Hubertus Kereszt ezüst fokozat
Soproni Vadászkürt Együttes, Orosz Zoltán,
Lamos Imre
Arany „Ecset” Toll művészeti nagydíj
Polster Gabriella
Arany „Fácán” Toll irodalmi nagydíj
dr. Koncz István
Arany „Túzok” Toll életműdíj
Zilai János

OMVK Veszprém megyei
Területi Szervezet kitüntetései
Nimród érem
Zsebe Tibor, Futó László
Hubertus Kereszt arany fokozat
Kovács András, Szekrényes Tamás, Schumacher István, Tóth Attila, Nász Ferenc,
Nagymengyi Ákos, Zángó Zoltán
Hubertus Kereszt ezüst fokozat
Berger Péter, Borbács László, Kiss János, Szabó Antal, Parrag Gyöngyi, Károlyi Gábor, Novák Péter, Orbán Tamás, Szóka Péter
Hubertus Kereszt bronz fokozat
Pauer Lajos, Havasi Árpád, Palángi Ádám

Országos Bársony István
Ifjúsági Prózamondó Verseny
Katona Csaba alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy az érdeklődők a nap
során betekintést nyerhetnek a vadászati
kultúrába, a vadászok világába, amely szerves része a kultúrtörténetnek, a népünkének
és az egyetemesnek egyaránt. Pap Gyula,
a Veszprém megyei Vadászkamara elnöke
méltatta az esemény jelentőségét, amely jól
szolgálja a vadászok és a civilek egymásra
találását. Tengerdi Győző, a Verga Zrt. vezérigazgatója szerint a vadászat örök érvényű műveket adott az emberiségnek, olyan
művészeti értékeket hozott létre, erkölcsi
normákat állított fel, amelyekhez nemcsak a
vadászoknak, hanem minden embernek lehet és kell igazodni. Oláh Csaba, a Vadászati
Kulturális Egyesület elnöke vadászünnepnek
nevezte a napot, amelyhez a vadászok számára szinte szakrálisnak tekinthető helyszínt
igyekeznek kiválasztani, amely hangulatá-

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július

nál, szellemiségénél fogva méltó környezetet biztosít a magyar és az egyetemes
vadászati kultúra sokszínűségének a bemutatásához, a vadászati hagyományok, a vadászetika minél szélesebb körű megismertetéséhez.
A vadászati témájú rendezvények között
most tartották a IX. Országos Bársony István
Ifjúsági Prózamondó Versenyt, a II. Vadász
Borversenyt és a Nemzetközi Vadászkürtös
Fesztivált. Nagy sikert aratott az Országos
Szarvasbőgő Bajnokság, de legnagyobb látogatottságnak a vadétkek főzőversenye örvendett, amelyre 22 csapat nevezett.

Általános iskolai kategória:
1. Mellár Mátyás, 2. Raffael Eszter, 3. Izinger
Bence
Különdíj: Pados Albert
Középiskolai kategória:
1. Kósa Dániel, 2. Költő Roland, 3. Békési Evelin
Különdíj: Kószó Tamás
Csapatverseny:
1. Kiss Ferenc Erdészeti SzKI, Szeged,
2. Bársony István SzKI, Csongrád, 3. Bársony
István Általános Iskola, Sárkeresztes
Különdíj: Bán Aladár Ált. Iskola, Várpalota

A VKE kitüntetései

1. Ifj. Homolya Károly (77 pont)
2. Molnár Renátó (76 pont)
3. Rácz Dominik (73 pont)
Különdíj: Rajna Zoltán

Aranygyűrű
Feiszt Ottó
Hubertus Kereszt gyémánt fokozat
Tengerdi Győző

Országos Szarvasbőgő
Bajnokság

-servin
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Dunántúli vadásznapok
Május második felében három megye rendezte meg idei vadásznapját. A hagyományokhoz híven valamennyi vadásznapon elénekelték a Vadászhimnuszt, Hubertus misét celebráltak, kutya-, íjász- és solymászbemutató szórakoztatta a közönséget és elfogytak a főzőcsapatok által készített kiváló ételek is.

a vadászkürtös- és a szarvasbőgő verseny szereplői kezdtek hangolni. A bor-, a pálinka- és a főzőversenyen érezhetően remek eredmények születtek. A versenyen összesen öt termelő 15 fajta borral
indult, a pálinkaversenyen hét mester tizenkét különböző pálinkával
pályázott. Az idei évben újdonságnak számított a vadásztotó, amelyet reggel osztottak ki azon vadászatra jogosultak között, akik sátrat
állítottak. Itt a legjobb eredményt a Preparátor Team érte el.
Vadászkürtös verseny
Gyermek kategória: 1. Papp Lili, 2. Kolat Laura, 3. Kamu Ádám
Ifjúsági: 1. Hamvas Zsófia, 2. Kamu Dávid, 3. Járó Bálint
Felnőtt: 1. Pusztai Szabolcs, 2. Pongrácz Panka, 3. Sváb Ninetta.
Szarvashívó verseny
Gyermek kategória: 1. Fritcz Máté, 2. Kéméndi Nándi, 3. Tihanyi Luca.
Felnőtt: 1. Király Zoltán, 2. Heidenreich Kristóf, 3. Dr. Schmidt Péter
Agyaki
A kitüntetett: dr. Harmath Béla, a sásdi Hegyhát Vt. fővadásza

(Vadász)napozás Pápán
Vadászmajális Baranyában
Idén Baranya megye kezdte a sort a vadásznapok rendezésében, május 19-én. Szentlőrinc városa vállalta a házigazda szerepét. A megyében működő hetven vadászatra jogosult szervezet közül negyven állított sátrat és rendezett trófeabemutatót. Az ünnepi műsor délelőtt
tíz órakor kezdődött, amelyen a hivatalos megnyitó után ünnepi
köszöntőt mondott dr. Bodnár József, az OMVK Baranya megyei Területi Szervezetének elnöke, az OMVV alelnöke, valamint dr. Győrvári Márk, Szentlőrinc város polgármestere. A rendezvény fővédnöke
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az OMVV elnöke, a védnöke dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és Feiszt Ottó, az OMVK elnöke volt.
Az OMVK Baranya megyei Területi Szervezete nyolc vadásznak
adományozott Hubertus Kereszt kitüntetést. Négyen kaptak Nimród
Vadászérmet, köztük Lukács Zoltán, a Somogyhárságyi Nimród Vadásztársaság hivatásos vadásza, aki a közelmúltban a tragikus végű
orvvadász támadás során életveszélyesen megsebesült, s társa,
Balogh László a támadás során életét vesztette. A kitüntetés átadásakor a kormányhivatal FM Igazgatóságának a támogatása is a figyelem középpontjába került. Az ünnepélyes alkalommal Feiszt Ottó, az
OMVK elnöke a kamara gyorssegélyeként Lukács Zoltán, valamint
az elhunyt Balogh László családja részére ötszáz-ötszázezer forintos
adományt nyújtott át.
A Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakettet idén a Karasica-Völgye
Vadásztársaság érdemelte ki. A Magyar Vadászatért érdemérmet
Bata János vette át, a Vadászkamara aranyérme kitüntetést pedig
id. Ingola István. A megnyitót és a kitüntetések átadását követően
képzőművészeti kiállítás nyílt a vásártéri pavilon épületében a Baranyai Alkotó Vadászok Klubjának legújabb munkáiból. A színpadon
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Május 20-án a XVI. Pápai Agrárexpo harmadik napja – tizenöt éves
hagyomány szerint – szinte teljes egészében a vadászatról szólt.
A csarnokban trófeakiállítás, valamint különféle cégek standjai kaptak helyet, de a rendezvényen sajnos a FeHoVa-n már megszokottá
vált vörös pólós, mikrofonos botmixer- és cukorkaárusok is voltak.

A vadásztársaságok sátrainál rotyogott a pörkölt
A csarnokon kívül kapott helyet a rendezvénysátor, a főzőversenyen
induló vadásztársaságok sátrai, a különféle mezőgazdasági gépek
és terepjárók vására, a gyermekfoglalkoztató, a gasztronómiai részleg és egy háziállatokkal zsúfolt istálló, amely igen népszerű volt az
egész nap folyamán. A rendezvényt dr. Áldozó Tamás, Pápa város
polgármestere nyitotta meg, majd átadták a különböző kitünteté-
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seket. A megnyitó után Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei Területi Szervezetének elnöke elmondta:
a rendezvény minden évben „megmozgatja” a pápai lakosokat, ezért
nagyon fontos, hogy a megyei vadásznapon kívül – amit idén Várpalotán közösen szervezünk a Vadászati Kultúra Napjával – a vadászok
az agrárexpón is képviseljék a vadászati kultúrát.
A Pápai Agrárexpo vadásznapja összességében és gazdag programjában nem nagyon különbözött bármelyik másik megyei vadásznaptól, a látogatók észrevehetően jól érezték magukat a vadászok
körében.
Vadászkamarai Aranyérem
Sipőcz István – a Balatonkenese és Környéke Ftk. vezetője
Magyar Vadászatért Érdemérem
Varga József – a Noszlopi Vadásztársaság elnöke
Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett
Tótvázsony és Környéke Földtulajdonosi Közösség
Nimród érem
Dr. Katzer Zoltán – Csingervölgyi Vadásztársaság elnöke
Varga János – Hegyi Vadászok Vadásztársaság alapító tagja
Kötél László – Tótvázsony és Környéke Ftk.
Hubertus Kereszt arany fokozat
Dabronoki Sándor – a Marcal-Bitvaközi Vadásztársaság tagja
Pethő Jenő – a Marcalvölgyi Sólyom Vt. elnöke
Krámli József – a Kislődi Erdőbirtokossági Társaság alapító tagja
Matting Dezső – a Kislődi Hunor Vadásztársaság tagja
Gerd Kraus – a Kislődi Hunor Vadásztársaság tiszteletbeli tagja
Berki Dezső – a Döbröntei Váralja Vadásztársaság tagja
Gosztola Mihály – a Döbröntei Váralja Vadásztársaság tagja
Dr. Péti Miklós – a Hajagvidéki Vadásztársaság alapító tagja
Gitye Mihály – a Hajagvidéke Vadásztársaság alapító tagja
Veszpréminé Turtsányi Valéria – a pápai Jókai Mór Művelődési és
Szabadidőközpont nyugalmazott igazgatónője
Borbély Sándor – a Hertelendy Vadásztársaság vezetője 32 éven át,
40 éve vadász
Hamar Miklós – a Fekete István Vadásztársaság tagja
Hubertus Kereszt ezüst fokozat
Ernyei István – a Hajagvidéki Vadásztársaság alapító tagja
Hinger Károly – a Fekete István vadásztársaság tagja
Hubertus Kereszt bronz fokozat
Dr. Brodman Péter – a Hajagvidéki Vadásztársaság tagja
Léber Attila – a Hajagvidéki Vadásztársaság alapító tagja
Veszprém megye Vadgazdálkodásáért kitüntetés
Mayer Károly – a Marcal-Bitvaközi Vadásztársaság alapító tagja
Kövi Tibor – a Rába-menti Vadásztársaság elnöke
-km

Még soha ennyi új vadász nem tett fogadalmat Somogyban
Berend Ferenc, a megyei vadászszövetség elnöke úgy fogalmazott: reméli, hogy a vadásznap ugyanolyan ünnep lesz, mint a tavaszi szalonkavárás gyönyörűsége vagy a szarvasbikák szeptemberi orgonahangversenye. Dr. Bodnár József, az OMVV alelnöke megnyitó
beszédében felidézte a vadásznapok történetét.
A mise után dr. Boda Pál, a megyei kamara elnöke átadta a Somogy megyei kamara aranyérmét Barkóczi Istvánnak, a SEFAG Zrt.
vezérigazgatójának. Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakettel a Mikei
Földtulajdonosok Vadásztársaságát tüntették ki, a Magyar Vadászatért Emlékérmet Borosán István, a Gyótai Vadásztársaság vadászmestere kapta.
Nimród érmet Herczegfalviné Demeter Erzsébetnek, a megyei
kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága vadászati és halászati osztályvezetőjének és Németh Ferencnek, a Lengyeltóti és Környéke Trófea Vadásztársaság elnökének adtak át.
A megyei kamara a nyugalmazott hivatásos vadászok munkájának
elismerésére alapított „A vad és vadászat szolgálatáért Somogyban”
elnevezésű plakettet Tóth Sándor, a Zselici Vadásztársaság egykori
vadőre kapta.
A Hubertus Kereszt kitüntetéseket Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke és Berend Ferenc együtt nyújtotta át. A kitüntetések átadása után következett az ifjú vadászok fogadalomtétele,
amelyen hatvanöten vettek részt – ami még Somogy megyében is
kiemelkedő.
Földvári Attila

Új helyszínen a Dráva mentén
Május 26-án tartották a Somogy megyei vadásznapot, amelynek
első alkalommal adott otthont a somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Dráva Völgye Tagintézményének oktatóbázisa.
A Barcs mellett található egykori Széchenyi-kastély parkjába mintegy háromezren látogattak el. Fél tízkor a III. Ferdinánd Somogyi
Hagyományőrző Huszár Egyesület két huszárja vitte fel a színpadra
a zászlókat. A nemzetit a vadászhimnusz követte, majd a Dráva Völgye Középiskola kürtösei fújták el szignáljaikat. Ezután Horváthné
Madarász Zsuzsanna, a tanintézmény igazgatója üdvözölte a megjelenteket, kiemelve, hogy az iskolában ötven éve folyik erdészeti és
vadászati szakoktatás.
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PELESEK DÓRA
dora.pelesek@gmail.com

Vadászmúzeumok
Magyarországon
A vadászat szóról legtöbbünknek biztosan
nem a múzeum intézménye jut először az
eszébe, és gyanítom, hogy ez a megállapítás fordítva is igaz: amikor múzeumról beszélünk, valószínűleg azonnal híres festményekre és szobrokra, üvegezett tárlókban
sorakozó, régi használati tárgyakra, korabeli
érmekre asszociálunk, nem pedig vadászati
vonatkozású tárgyi emlékekre.
A letűnt korok vadászati eszközeivel, fegyvereivel, különféle állatpreparátumokkal
és trófeákkal napjainkban jobbára speciális
gyűjtőkörrel rendelkező kiállítóhelyeken találkozhatunk. Esetleg a vadászat iránt elkötelezett magángyűjtők otthonának ékeiként
tekinthetjük meg azokat, már amennyiben
a tulajdonosok hajlandóak megnyitni gyűjteményüket a szélesebb látogatóközönség előtt. Ellenkező esetben sajnos csupán
a kiválasztott kevesek, a tulajdonos személyes ismerősei, vadásztársai részesülhetnek
a magánmúzeum bejárása által nyújtott élményekből.
Mindezek alapján azt gondolhatnánk,
hogy a vadászati tárgyú emlékek – és tágabb értelemben a természettudományos
gyűjtemények – csak járulékos részét képezik annak a gazdag művelődéstörténeti
anyagnak, amelyet ma a szépművészetekkel
asszociált múzeumokban találunk. Tévedés
volna azonban a „másodlagos”, kevésbé
fontos történeti emlékek körébe utalnunk
e gyűjteményeket, hiszen az első múzeumi
gyűjteményeket megalapozó magángyűjtemények nagyrészt természettudományos
vonatkozású leletekből álltak. Ráadásul
éppen a természettudományos anyagok
önállósodásával, a természettudománynak
a szépművészetektől való elkülönítésével
vette kezdetét a ma ismert és megszokott
múzeumi rendszer kialakulása.
Napjaink kiállítótermi gyakorlata, az egyes
múzeumtípusok megkülönböztetése, vagyis a tematikus gyűjtemények fizikai elkülönítése, illetve a speciális témákra fókuszáló
állandó- és időszaki kiállítások léte, szövevényes (kultúr)történeti előzményekre tekint
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vissza az európai művelődéstörténet kontextusában.
A nemzeti öntudatra ébredés korszakaként jellemezhető 19. század első felében
a technika és a természettudományok rohamos fejlődésével, valamint a polgári
gondolkodás átalakulásával párhuzamosan,
Európa-szerte kifejezett igény mutatkozott
a sokoldalú tájékozottság eszményét szolgáló nemzeti múzeumok felállítására. Méltán
lehetünk büszkék, hiszen hazánk élen járt
az intézményalapításban: Gróf Széchényi
Ferenc 1802-es, nagylelkű adományozása –
amelynek során a gróf többek között saját
könyvtárát és éremgyűjteményét ajánlotta
fel a nemzetnek – megteremtette az egyre
gyarapodó természetrajzi gyűjtemény alapjait. Példaértékű kezdeményezését számos
arisztokrata család követte: e felajánlásoknak köszönhetően az 1808. évi országgyűlés 8. törvénycikkelyében gondoskodott
a Magyar Nemzeti Múzeum felállításáról és
az intézmény pénzügyi támogatásáról.
Az Európa harmadik nemzeti múzeumaként létesült, 1837-47. között épült Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményei ekkor még
nem különültek el egymástól. A gyorsan
bővülő és egyre sokrétűbbé váló anyag
azonban megkövetelte az egyes tudományos területek szakosodását. Nem meglepő
tehát, hogy az 1849-es Múzeumi Törvény
a Természettudományi Múzeumnak a Nemzeti Múzeumból való kiválásáról is rendelkezett. Miközben a Nemzeti Múzeum híres
fegyvertára továbbra is a múzeum gyűjteményében maradt, a természettudományi
gyűjtemények 1870-es önállósítása és tagolása következtében a Természettudományi
Múzeumon belül külön Ásvány- és Őslénytár, Növénytár és Állattár jött létre.
Az Állattár állományának bővítését és a zoológia elméleti fejlődését elősegítette, hogy
az 1800-as évek elején az állatgyűjtést nem
korlátozták természetvédelmi rendelkezések:
bármilyen állatfaj vadászata és begyűjtése
megengedett, sőt egyenesen kívánatos volt,
ha mindez tudományos célokat szolgált.

A korabeli magyar tudósok jellemzően
egyszerre több tudományágban is elmélyedtek, és terjedelmes írott munkákkal
alapozták meg a későbbi természettudományos vizsgálódásokat. A hazai állattan sokat
köszönhet például a Nemzeti Múzeum első
zoológusának, a nyelvújítóként is ismert
Frivaldszky Imrének, aki 1865-ben kiadott
könyvében a teljesség igényével számba
vette, jellemezte és szükség esetén el is nevezte a magyarországi állatfajokat.
A leíró célú kutatások mellett természetesen nem szabad megfeledkeznünk azokról
a híres kutatókról, világutazó vadászokról
sem, akik anyaggyűjtési céllal vágtak neki az
ismeretlennek, vagy éppen saját gyűjteményüket ajánlották fel a múzeum számára!
E jeles személyek sorából kiemelkedik
Kittenberger Kálmán, az egyik leghíresebb
hazai Afrika-utazó, vadászíró és lapszerkesztő, aki előtt a Természettudományi Múzeum
éppen egy nagyszabású vándor emlékkiállítással tiszteleg „Ez elment vadászni, ez
meglőtte, ez hazavitte” címmel. A 100 m²
alapterületű, Kittenberger gyűjtőeszközeit,
preparátumait tartalmazó, valamint térképeket és fotótablókat bemutató komplett
kiállítási anyagot a Természettudományi
Múzeum megrendelésre más múzeumok
rendelkezésére bocsátja.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Kittenberger regényes élete összefonódott a Nemzeti
Múzeuméval: külföldi utazásainak fő célja
ugyanis a múzeum állományának bővítése
volt. Ezért különösen tragikus, hogy 1956.
október 24-én egy tankgránát következtében kigyulladt és elpusztult a páratlan Afrika-kiállítás általa gyűjtött anyaga és Széchenyi Zsigmonddal közös trófeagyűjteménye.
A veszteség tényét elfogadni nem tudó,
nem akaró Széchenyi Zsigmond, a Nemzeti
Múzeum alapítójának ükunokája, társaival
együtt indult útnak, hogy pótolja a megsemmisült anyagot. Az Afrikát 9 alkalommal megjárt Széchenyi vadászati szakkönyv
gyűjteménye – Magyarország máig talán
legjelentősebb vadászkönyvtára – 1969 óta
a Természettudományi Múzeum tulajdona.
Ugyancsak a Magyar Nemzeti Múzeum
tulajdonát képezi a Kongó vidékén kutatógyűjtő Torday Emil hagyatékának 350 darabból álló része, amelyet maga Torday adományozott a múzeumnak.
A ma több mint 10 millió tárggyal, köztük
számos vadászati vonatkozású emlékkel
rendelkező Természettudományi Múzeum
1994-ben került át a Ludovika épületegyüttesébe.
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A felvétel a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
állandó vadászati kiállításán készült

 FOTÓ: Kókai Márton

Múzeumok,
emlékszobák
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Afrika Múzeum
A Balaton északi partján, Balatonedericsen található múzeum
a dr. Nagy Endre által Tanzániából hazahozott néprajzi és vadászati gyűjteményt mutatja be. Az afrikai trófeák mellett csont- és
fafaragványok, állatbőrök, valamint afrikai törzsek kultikus tárgyai
is megtekinthetők a múzeumban. Az épület mellett található kis
szafari parkban pedig élő afrikai állatokkal is megismerkedhetnek
az ide látogatók.

8312 Balatonederics,
Kültelek 11.
Tel./fax: +36-87/466-105
afrikamuzeum.hu

Afrikai-magyar
Vadászmúzeum
Az 500 m2 alapterületű kiállítás két részre oszlik. Egyik terme az
Afrika-terem, ahol a Kopka László és fia, Kopka Viktor által elejtett
vadfajok egyedeinek preparátumai találhatók, többi között nyársas antilop, kafferbivaly és gnú. A múzeum másik terme a hazai
apró- és nagyvadfajokat mutatja be, ahol képzőművészeti alkotások is színesítik a tárlatot.

3046 Kisbágyon,
Kossuth utca 31.
Tel.: +36-30/626-5487
e-mail:
karton.kft@upcmail.hu

Afrikai-Magyar
Vadászmúzeum
Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István afrikai trófeagyűjteményét mutatja be a 2000 nyarán nyílt kiállítás.
A számtalan trófeát és kultikus szobrot felvonultató tárlaton eredeti használati tárgyak és Közép-Afrika élővilágát bemutató fotók
is helyet kaptak.
A gyűjtemény idegen nyelvű ismeretterjesztő anyaggal (angol,
német) várja a látogatókat egész éven át.

8638 Balatonlelle,
Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06-85/554-128
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Bakonyi
Természettudományi
Múzeum
A Zircen található múzeumban, a természeti témájú művészeti
alkotások mellett kisebb trófeagyűjtemény is látható, valamint
a preparátumok segítségével átfogó képet kaphatnak a Bakony
növény- és állatvilágáról.

8420 Zirc,
Rákóczi tér 1., 3-5.
Tel.: +36-88/575-300
Tel./fax: +36-1/363-2711
bakonymuseum.koznet.hu

Bedő Albert
Középiskola
Az iskola legnagyobb termében található egy korabeli erdészeti- és vadászati szertár. Az erdészeti részben termés-, fametszet-,
faszén- és talajgyűjteményekben gyönyörködhetünk. A vadászati
gyűjteményt korábbi időkből és napjainkból származó preparátumok mellett vadnyom- és vadhullaték gyűjtemények, valamint
számos vadászati témájú régi makett teszi látványossá.

6783 Ásotthalom,
Kiss Ferenc krt. 76.
Tel.: +36-62/291-522
e-mail:
andresine.bedo@tiszanet.hu

Blaskovich Múzeum
A tápiószelei múzeum hét szobájának falait a Blaskovich család
három nemzedéke által gyűjtött trófeák, fegyverek, vadászattal
kapcsolatos felszerelési tárgyak és festmények díszítik. A múzeum
ebédlőjében található a szkíta aranyszarvas másolata is. A számos
érdekesség mellett láthatóak a hazai múltra oly jellegzetes fegyverés pipagyűjtemény míves darabjai, valamint 18-19. századi lószerszámok szép emlékei, illetőleg Kincsem versenylónak az emlékanyaga.

2766 Tápiószele,
Múzeum út 13.
Telefon: +36-53/380-061
blaskovichmuzeum.hu
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Börzsöny Múzeum
Az alagsori kiállító-helyiségekben a Börzsöny gazdag természeti
(állat-, növényvilág) anyagából látható korszerűen berendezett
színes kiállításának lehetünk szemtanúi.

2628 Szob,
Szent László utca 14.
Tel.: 06-27/637-2037
e-mail:
lakatosj@pmmi.hu,
pmmi.hu

Damjanich János
Múzeum
Jász-Nagykun Szolnok megye őskori vadászati múltját mutatja be.

5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.
Tel:. 56/421-602,
Fax: 56/510-151
e-mail: muzeum@djm.hu

Erdészeti-, Faipari és
Földmérés-történeti
Gyűjtemény
A múzeumba látogatók megismerkedhetnek a faipar és földmérés
történetével, valamint az erdőgazdálkodásba is betekintést nyerhetnek. A kiállításon 4949 erdészeti, faipari és földmérési szerszám tekinthető meg.
Hidvégi Béla vadász gyűjteményéből új vadászati kiállítás nyílt a
patinás épület – a kiemelt műemléki védelem alatt álló Esterházypalota – tetőterében.
A keszthelyi kiállítással ellentétben, Sopron történelmi belvárosában, a Fő tér melletti Templom utcában javarészt koponyás és
mellpreparátumokat láthat a közönség. Ezek Hidvégi vadászéletének korai korszakából valóak.

9400 Sopron,
Templom utca 4.
Tel.: +36-99/338-870
e-mail:
erdeszeti.sopron@museum.hu
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Élet az ártéren
kiállítás
A Gemencen, Szekszárd-Bárányfokon található Élet az ártéren kiállítás egy vadászkastélyt szimbolizáló, vörösfenyőből készült épületben tekinthető meg. A dunai ártér természeti és kultúrtörténeti
értékeit diorámák, korabeli fotók és használati eszközök mutatják
be. Az emberi szem számára rejtett élethelyzetek, élőhelyek tárulnak fel és megelevenednek az eltűnt ártéri mesterségek is.
A kiállítás csak előzetes bejelentkezés alapján, szakvezetéssel
egybekötve látogatható, amelynek keretében az érdeklődők kellemes erdei sétát tehetnek a Bárányfoki tanösvényen.

7100 SzekszárdBárányfok, Gemenci
Szabadidő Központ
Tel.: 06-30/270-2635

Fekete István
Emlékház
Hollókőn, az Ipoly Erdő Zrt. 2004-ben egy kis erdészeti múzeumot
nyitott „Ember és erdő címmel”, ahol nemcsak az erdőművelést
mutatják be, hanem jó néhány trófea is ékesíti a szobák falait, illetőleg Kelemen Ferenc fafaragó-népművész állandó kiállítása is
itt látható.

7272 Gölle,
Árpád utca 1.
Tel.: +36-82/374-040

Fekete István
Emlékmúzeum
A háromszobás házban kiállított gyűjtemény páratlan ritkaságokkal, „ereklyékkel”, dokumentumokkal büszkélkedhet. Az emlékmúzeum épületében az író személyes tárgyai, kéziratai láthatók.
A kiállítást részletesen januári lapszámunkban mutattuk be.

7200 Dombóvár,
Hóvirág utca 25.
Tel.: +36-74/466-087
feketeistvanmuzeum.hu
e-mail:
bodoimre@enternet.hu

487

Földes László
trófeagyűjtemény

Helikon
Kastélymúzeum

1985-ben ajándékozta Kiskunhalasnak Földes László, az 1956os belügyminiszter és későbbi földművelési miniszterhelyettes
a gyűjteményét, az állandó kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában tekinthető meg.

A múzeumban a Festetics család sajnálatos módon eltűnt trófeagyűjteményének csupán egyetlen darabja látható, az 1883-ban
Festetics Tasziló által terítékre hozott szarvasbika agancsa. A kiállításon öt világrész élővilága és trófeái, valamint közel 1100 év vadászfegyvereiből álló gyűjtemény kápráztatja el a vadász és nem
vadász látogatókat. A kiállított trófeák és preparátumok száma
közel félezer, amelyek között bőven akadnak egyedülálló világrekordok is, a kiállítás gerincét Hidvégi Béla gyűjteménye képezi.
A múzeumban még olyan neves vadászok trófeái is láthatók, mint
Windisch-Grätz Ferenc József, gróf Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, báró Dózsa György. A trófeagyűjteményekben
számos különleges, kivételes nagyságú, és igen ritka példány is
található.
A kiállítás másik kuriózuma a közel 300 esztendő szak- és szépirodalmi könyveiből összeállított válogatás. Nadler Herbert,
Maderspach Viktor, Nemeskéri Kiss Sándor, Széchenyi Zsigmond
kiváló munkái mellett fegyverekről, solymászatról, vadászkutyákról szóló kiadványok is megtalálhatóak.
2011-től látható Széchenyi Zsigmond és Kittenberger Kálmán emlékszobája, amely mellett felavatták Stróbl Alajos „A vadkan és
a kopó harca” című, darabjaiból rekonstruált szobrát, melyet Lakatos Ferenc állított helyre. A Kittenberger-féle anyagokat a 2010ben megszűnő nagymarosi emlékházból Hidvégi Béla válogatta
össze, s azokat most a Széchenyi Zsigmond hagyatékából származó emlékekkel együtt állították ki. 2012-ben két kültéri – „Őzek” és
„Kőszáli bakok viadala” – szoborkompozíciót avattak fel.

6400 Kiskunhalas,
Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: +36-77/422-433
Fax: +36-77/422-643
e-mail: teko@rakoczikhalas.sulinet.hu
teko-halas.hu

Hadtörténeti Intézet
és Múzeum
Az „Íjtól a géppuskáig” című múzeumpedagógiai foglalkozás keretében az előre bejelentkezett csoportok megismerhetik az ősi íjtól
a modern sorozatlövő kézifegyverekig terjedő fejlődési időszakot.
Néhány eszközt kézbe is vehetnek és tapasztalhatják, milyen egy lőfegyver súlya, mérete, anyaga, alakja. A katonai lőfegyverek mellett
a múzeum jelentős számú vadászfegyverrel is rendelkezik, melyek
közül kiemelkednek Kádár János ajándékba adott vadászpuskái.

1014 Budapest,
Tóth Árpád sétány 40.
Tel.: +36-1/325-1600
him.muzeum@hm-him.hu
militaria.hu

8360 Keszthely,
Kastély utca 1.
Tel.: +36-83/312-191
Tel./fax: +36-83/315-039
e-mail:
kiallitas@helikonkastely.hu
helikonkastely.hu

Hegyközi Vadászati
Múzeum

Kecskeméti Vadaskert
Múzeum

Rácz Sándor, nyugalmazott fővadász négy évtizedes szakmai pályafutása emlékeinek ad helyet. Figyelmet érdemelnek vérebvezetőként, később bíró- és vérebtenyésztőként szerzett kitüntetései.
A kiállítást az afrikai nagyvadtrófeák mellett jó néhány festmény,
könyv, újság színesíti. Fiai közül Rácz Ákos többéves afrikai szolgálata közben vadászhatott Afrikában, több trófeával is gazdagította
a kiállítást, míg a festményeket másik fia, Rácz János készítette.

A gyűjtemény a kecskeméti Erdősi József hagyatéka, aki 1971-ben
hunyt el a kijevi repülőgép-szerencsétlenségben. A felesége ajánlotta fel férje mintegy 127 darabos trófeagyűjteményét.
A vadaskert másik érdekessége, hogy az 1971-es Vadászati Világkiállításon bemutatott hazai élőállat-gyűjteményt Kecskemétnek
ajándékozták és ehelyütt állították ki a világkiállítás egyik jelképeként ismert dámbika szobrot is.

3994 Pálháza,
Dózsa György út 151.
Tel.: +36-47/370-001
Tel./fax: +36-47/370-142
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6000 Kecskemét,
Műkert 1.
Tel./Fax: 76/320-121
e-mail:
info@zookecskemet.hu
zookecskemet.hu
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Kodolányi János
Emlékmúzeum
A neves író apja Vajszlón volt erdőfőtanácsos. A kiállítás az uradalmi erdész szobáját, az író tárgyait, az Ormánsági nép életének
néhány pillanatát mutatja be.

7838 Vajszló,
Kossuth Lajos utca 8.
Tel.: +36-73/311-048

Magyar Földrajzi
Múzeum
A múzeum folyosóján vadász-utazóink, Kittenberger Kálmán
(1881-1958) és Széchenyi Zsigmond (1898-1967), valamint Sáska
László (1890-1978) Afrikában zsákmányolt trófeái, tárgyi emlékei,
jegyzetei láthatók.

2030 Érd, Budai út 4.
Tel./fax: 06-23/363-036
e-mail:
info@foldrajzimuzeum.hu
foldrajzimuzeum.hu

Magyar
Mezőgazdasági
Múzeum
A múzeum egyik állandó kiállítása a „A vadászat – a vadgazdálkodás története” című tárlat gazdag preparátum, képzőművészeti
tárgy, vadászfegyver, vadászati eszköz és trófea anyaga a vadászattörténet egészét felöleli.
A kiállítás négy teremben látható, előterében a történelem előtti
korok vadászati emlékei találhatók meg.
Az egyik teremben a hazánk területén terítékre került rekorderek,
világelső trófeák láthatók.

1146 Budapest,
Vajdahunyadvár
Tel.: +36-1/422-0765
Tel./fax: +36-1/363-2711
e-mail: info@mmgm.hu
mezogazdasagimuzeum.hu
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Magyar
Természettudományi
Múzeum
A 17. alkalommal megrendezett Múzeumok Majálisán Hammerstein Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős
helyettes államtitkára május 19-én átadta Az év múzeuma és Az
év kiállítása díjakat a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Az év múzeuma 2011 kitüntetést a Magyar Természettudományi
Múzeum nyerte a gyűjtemények sokoldalú fejlesztéséért és hasznosításáért, a közérthető, korszerű, komplex természettudományos látásmód elterjesztéséért, illetve a keszthelyi Balatoni Múzeum az épület és az állandó kiállítás látogatóbarát megújításáért,
gazdag és eredményes múzeumpedagógiai programjaiért.
Európa 10 legnagyobb és leggazdagabb emlősgyűjteménye közé
tartozik az MTM, mintegy 1300 emlősfaj példányait őrzi. Könyvtárában 1500 emlőstani tárgyú könyv, valamint 18 000 különlenyomat található. Klasszikus gyűjtemények láthatók Bíró Lajostól,
Kittenberger Kálmántól, valamint Xantus Jánostól.
Jelenleg összesen több mint 8 millió példányt, főleg gerinctelen
állatokat, 62 ezer gerinces állatot, 30 ezer mikroszkópi preparátumot és mintegy 170 ezer fiola alkoholos anyagot (egy fiolában
akár több száz kis állatka is lehet) találunk itt. Az Állattárban mintegy 85 ezer faj típuspéldányát, vagy példányait őrzik.
A raktárban 500 négyzetméteren mintegy 1200 kitömött állat található, a cickányoktól kezdve az elefántfejig és kafferbivalyokig.
A nagyemlősök döntő többsége adományként érkezett, a MTM
őrzi Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond, Vojnich Oszkár,
Almásy László, Horthy Jenő, Rudolf trónörökös, Hidvégi Béla és
még számos más vadász és gyűjtő anyagait. A legelső példányok
több mint 200 évvel ezelőtt kerültek a múzeum tulajdonába.

1083 Budapest,
Ludovika tér 2-6.
Tel.: 36-1/210-1085
e-mail:
zooiroda@zoo.zoo.nhmus.hu
www.nhmus.hu

Mátra Múzeum
A mintegy 1200 m2-en rendezett tárlat középpontjában egy 15
méter magas, körbeépített kocsánytalan tölgy áll. A fa körül szintenként 8-8 dioráma található. Megcsodálhatjuk a vizek mélyén,
a vízpartokon élő állatokat ugyanúgy, mint a fák lombkoronájának
rovar- és madárvilágát, de megtaláljuk a közvetlen emberi környezetben élőket is.
3200 Gyöngyös,
Kossuth utca 40.
Tel.: +36-37/505-530
Tel./fax: +36-37/505-5311
e-mail:
matramuzeum@ace.hu
matramuzeum.hu
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Munkácsi Mihály
Múzeum

Nyárádi Vadászati
Múzeum

A „Pro Natura” című állandó kiállítás színes diorámák segítségével mutatja be a dél-alföldi élőhelyeket, illetve azok növény- és
állatvilágát, ahol közel száz állatfajjal ismerkedhet meg a látogató.
Az itt dolgozó vagy korábban itt munkálkodó természettudósok
országos jelentőségű madárpreparátum és madártojás, csiga és
kagyló, valamint növénytani gyűjteményt hoztak létre.

Veszprém megye legnagyobb vadászati kiállítása, ahol 200 négyzetméteren 500 trófeát mutatnak be. A látogatok 5 földrészen
terítékre hozott vadfajok trófeáival találkozhatnak, a hazaiak közül megcsodálhatnak 12 kilogrammos agancsú szarvasbikát, 700
grammos fejdíszű őzbakot, valamint kiváló muflonkost, és vadkant. Afrika hangulatát a nagykudu, oryx, vándorantilop, kafferbivaly idézi fel. Ausztráliából vízibivaly, csital-, illetve ruzaszarvas
van kiállítva. Kanadából óriásjávor preparátum, Ázsiából szibériai
őz, kőszáli kecske tekinthető meg.

5600 Békéscsaba,
Széchenyi utca 9.
Tel.: +36-66/323-377

Nemeskéri-Kiss Kúria
A gödi Nemeskéri-Kiss Kúria a 18. század végén épült. Jelenleg
vadászati emlékeket, hagyományokat és a vadászati kultúrát mutatja be. Az egész évben nyitva tartó kúriában vadászati képzőművészeti ritkaságok mellett Nemeskéri-Kiss Géza, a kiemelkedő
szaktudású vadgazda, vadászíró emlékeit is megtekinthetik a látogatók.
2131 Göd, NemeskériKiss Miklós utca 33.
Tel.: +36-27/345-304
Tel/fax: +36-1/363-2711
e-mail:
godikuria@invitel.hu
nemeskerikuria.hu

Néprajzi Múzeum
A múzeum egyik legkisebb tárgyi kollekciója foglalkozik a vadászattal. A kiállított tárgyak között találunk lőportartót, söréttartót,
különböző madár- és emlősállat preparátumot.
Népi vadfogó eszközöket is bemutat, amelynek anyagát Gunda
Béla állította össze. Noha a parasztokat Werbőczy Tripartituma
(1514) eltiltotta a lőfegyverek tartásától, a paraszti sorban élő kisnemesek és az orvvadászok mind jól bántak a puskával. A lőportartók a 16-18. század úri vadászfelszerelésének divatját utánozzák, a vésett és karcolt minták az őskori emberábrázolásokat és
a nap rajzát idézik.

1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 12.
Tel.: 06-1/473-2400
e-mail: info@neprajz.hu
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8512 Nyárád,
Arany János utca 31.
Tel.: +36-70/453-6699,
+36-89/340-827
e-mail:
nyarad@globonet.hu

Őrségi Vadászati
Kiállítás
A 2003-ban nyílt vadászati kiállítás megálmodója Gömbös Mátyás
vadászmester volt, a kiállított trófeák nagy része saját gyűjteményéből való. A kiállítás másik terme az Afrika-terem, ahol Namíbiában és Egyenlítői-Guineában elejtett vadfajok mellett siketfajd,
nyírfajd, muflon, mormota és zerge is helyet kaptak.

9946 Magyarszombatfa,
Fő út 9.
Tel.: +36-30/956-6231

Sárköz Élővilága
A Sárköz és a gemenci erdő értékeit képekben és trófeákban láthatják az érdeklődők. A vadászház mini vadaskertjében Sárköz
apró- és nagyvadjai, valamint vadászati eszközei láthatók.
A Gemenci vadrezervátum egyik vadászházában 1987-ben nyílt
meg „A Sárköz halászata és madárvilága” című kiállítás.

7144 Decs,
Szövetkezeti út 1.
Tel.: 74/495-040
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Somogy megyei
Múzeum
A régészeti-, a néprajzi-, és a képzőművészeti kiállítás mellett
természettudományi kiállítás színesíti a múzeumot. Gazdag preparátum-anyagot felvonultató, szép diorámákat tartalmazó természettudományi kiállítás Somogy élővilágáról, természetföldrajzáról. Egy-egy nagyméretű, látványosan berendezett dioráma
mutatja be az egyes élőhelyek – az erdő, a tó, a láp, a homoki erdők és gyepek – élővilágát.
A kiállításhoz egy audiovizuális terem is csatlakozik, ahol a somogyi növény- és állatritkaságok mellett természetfilmeket nézhetünk meg.

7410 Kaposvár, Fő u. 10.
Tel.: +36-82/314-114

Széchenyi Zsigmond
emlékszoba

Trófeás vendégház
Egy hangulatos szállás Telkibányán, ahol nem csak pár éjszakát
tölthetünk el, hanem megcsodálhatjuk Mester László egykori telkibányai erdőmérnök magángyűjteményét is. A kiállításon
a 100 darab trófea mellett a vadászattal kapcsolatos felszerelések,
faragványok, fokosok, díszkorsók láthatóak, amelyek egyenként
is remek kézműves alkotások. A kiállítás másik különlegessége
a zempléni vadgazdasággal kapcsolatos szakirodalmi gyűjtemény és az egyes állatfajok ismertetője.

3896 Telkibánya,
Hegyi utca 6.
Tel.: 06-30/579-2666
e-mail: trofeas@gmail.com

Vad és vadászati
kiállítás
2003. augusztus 30-án, a Siklósi Várban nyílt meg Baranya megye
egyik legtekintélyesebb vadászának kiállítása. Dr. Horváth Béla
(1912-1997) évtizedeken keresztül a siklósi Táncsics Vadásztársaság elnöke volt.

A Bakonyerdő Zrt. területén, Huszárokelőpusztán, a neves vadászíró tiszteletére emlékszobát hoztak létre.

8571 Bakonykoppány Huszárokelőpuszta
Tel.: +36-89/341-001

Széchenyi Zsigmond
emlékszoba
2002-ben, a Somogyzsitfa - Szőcsénypuszta Szakiskola és Szakközépiskola felvette gróf Széchenyi Zsigmond nevét, ennek apropójából megnyitották az emlékszobát, majd a nagyszabású ünnepségen felavatták Csikós Nagy Márton szobrászművész alkotását,
amelynek középpontjában a névadó mellszobra áll.
8734 Somogyzsitfa Szőcsénypuszta,
Ady Endre u. 8.
Tel.: +36-85/312-051
e-mail:
szechenyiszki@gmail.com
www.szechenyiszki.hu
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7800 Siklós,
Vajda János tér 2.
Tel.: +36-72/579-427
e-mail: titkarsag@svsz.hu
www.siklosivar.hu

Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum
A hatvani Grassalkovich-kastély valódi megújítása évtizedek
óta várat magára, a bő tíz évvel ezelőtt felújított műemlék zárt
kapukkal fogadja az érdeklődőket. A kormány tavaly decemberben nyilvánította kiemelt jelentőségű beruházássá a vadászati múzeumot. A tervek szerint 2013 őszén nyitja meg kapuit és
a magyar vadászok életében is központi szerepet tölthet majd be.

3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.
Tel.: +36-37/542-300
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BÉKÉS SÁNDOR
bekes.sandor@chello.hu

A magasles csendjében...
Az út fölé magasodó szikla mögött lapulva az ifjú Bornemissza Gergely és kísérője, Tulipán, a magyarrá lett egykori janicsár, lélegzetvisszafojtva figyelte a Buda felé vonuló szultáni had végtelen hosszúságú menetét. Aki olvasta
Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét, lelki szemeivel ma is fel tudja idézni ezt a jelenetet. „A szikla az országút mellett ma is áll. Körülbelül ötembernyi magasságú. A tetejéről végiglátni az országutat a vadkörtefáig.”
– írta Gárdonyi Géza, aki 1892-ben kocsizott végig Pécs felé haladtában ezen az úton. Mi most e nevezetes szikla
alatt állunk. Kísérőm és vendéglátóm, dr. Bihari Lajos azt mondja: arra a bizonyos vadkörtefára ő is emlékszik...
A Keleti-Mecsek északi peremén,
a Boldogasszony-völgyben fekvő
Magyaregregyre igyekszünk. Az
erdők övezte út a Völgységi-patak mellett kanyarog a Kis Svájcnak nevezett tájban. Balról a barlangokat rejtő Barna-kő marad
el mögöttünk, majd az egykori
aranylelőhely, jobbról Mészkemencét és a 461 méter magas
Köves-tetőt rejti a rengeteg. És
ez már dr. Bihari Lajos szülőháza, mely egy sebes folyású patak
és a vele párhuzamos, dél-keleti
irányba vezető erdészeti út mellett áll. Az út Máré-várához vezet, mely koronaként ül egy 354
méter magas hegykúp tetején.
A váraknak többnyire kalandos a történetük, olyan azonban nem sok akad, melyet a 20.
század közepén is fegyveres ostrom alá vettek – de erről majd
később. Most még a szülői ház kulcsaival
bíbelődünk. A lakatlan öreg ház olyan,
mint a magára hagyott öregember: nehezen nyílik meg, kéreti magát, ámbár a lelke
mélyén alig várja, hogy magához ölelje, befogadja azt, akinek az eljövetelét remegve
várja a nap huszonnégy órájában.
Dr. Bihari Lajos Pécsett él. Rácvárosi
„vadászorvosként” ismeri a város. Ifjú, kezdő vadászként hozott vele össze a jósorom,
ha rágondolok, mindig mozgásban, örökös aktivitásban látom, hol puskával, hol
orvosi táskával a kézben. Évtizedeken át
mindig mindenre és mindenkire volt ideje.
Rejtély, mikor pihent, mikor aludt. Serény,
mozgékony, örökösen tettre kész ma is, ám
mostanság azért már mindenhez több időre van szükség. Már csak azért is, mert minél jobban siet az ember, annál nehezebben
találja meg az adott pillanatban oly fontos
dolgokat...
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A gyorsan múló, egymásra torlódó évek
úgy bontják le, és egyben úgy építik is emberi mivoltunkat és képességeinket, mint
a kanyart leíró nagy folyók a partokat. Az
egyiket elmossák, a másikat feltöltik. Távolodik egymástól a tettvágy és a tetterő, ám
ezzel együtt elkülönül és jól felismerhetővé
válik a jelentéktelen és a valóban jelentős.
Dr. Bihari Lajos 1932. június 16-án született, 80. születésnapja jegyében tervezzük
most bejárni a szülőfalut. Szélesre tárul
a szülői ház bejárati ajtaja, a beömlő fényben megfiatalodnak az öreg falak. Apai
ágon jobbágytelkes parasztok, anyai ágon
vízimolnárok voltak a nagyszülei, ám az
1919-es szerb megszállás idején kirabolták
a házat, pár óra alatt szegényparaszti sorba
süllyesztve a családot – meséli vendéglátóm. De ki tudja ma már, hogy valamikor
vízimalom volt ez a ház? Azt pedig végképp
kevesen tudják, hogy 1919-21. között a kö-

zeli Zobák-pusztánál demarkációs vonal húzódott, mely
Pécset és Baranya nagyobbik
részét elszakította az országtól...
Az évtizedek óta lakatlan ház
percek alatt életre kel jövés-menésünk által. Dr. Bihari Lajos
1997-ben magvalósította régi
álmát: vadászterületet szerzett,
vadásztársaságot szervezett szülőfaluja községhatárában. Magyaregregy, mely úgy bújik meg
a Mecsek vonulatai által körbevéve, mint egy kis ékszer egy nyitott tenyér közepén, Baranyában
akár a vadászat szinonimája is
lehetne. Itt mindenkinek volt, és
ma is van valami köze erdőhöz,
hegyhez, vadhoz. És, sajnos, sokaknak az orvvadászathoz is, teszi hozzá a doktor, aki a fészerből
éppen most állt ki sokat megélt
terepjárójával. Mélyre nyúlnak
az illegális fegyvertartás és vadászat gyökerei. A közeli vasszari erdő bérlője egyik beadványából például az derül ki, hogy 1887ben a községi bírót is tetten érték, amint
negyedmagával vadászkártya és fegyverengedély nélkül vadászott...
A vár felé vezető útra kanyarodunk.
Gárdonyi Géza regényében egy rablólovag
sasfészkeként szerepel (bár nem az volt), dr.
Bihari Lajos értékrendjében pedig az önfeláldozás jelképeként. 1956. november 4-én,
miután a szovjetek megszállták Komlót,
fegyveres felkelők kis csoportja a várfalak
között talált menedéket. Bejártak Magyaregregyre, a lakosság támogatta őket (az orvvadászok dicséretére legyen mondva, őzet
is lőttek a számukra), mígnem november
11-én az oroszok és a magyar karhatalmisták ostrom alá vették rejtekhelyüket. Harckocsi ágyúval is lőttek. Aki tudott, időben
elmenekült, két felkelő azonban a várban
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ARCOK, TÁJAK, ESZMÉNYEK
Alattunk a falu – mintha Erdélyben lennénk...

maradt, és ott is vesztette életét. Holttestüket Bihari doktor édesapja hozta le a faluba
lovas szekérrel. Egyikük Pájer Ferenc József
volt, a másikat, egy katonaruhás ismeretlen
fiatalt, személyi adatok hiányában egyszerűen csak Gyulaként azonosítottak. Nem
mondja, de tudom, ezért közre is adom:
nyughelyük fölé dr. Bihari Lajos állíttatott
a közelmúltban méltó síremléket...
Harmadik útitársunk Rézi, a tizenkét
éves tacskó, aki eddig szótlanul tűrte történelmi és helyismereti beszélgetésünket,
most már nyugtalankodik: a vadászterületet is meg kellene végre nézni. A szőlőhegyen át (mely itt valóban hegy, fel is forr
a nyaktörő szurdokban kocsink hűtővize)
közelítjük meg dr. Bihari Lajos kedvenc
területrészét és lesét, mely a Nyárágy-dűlő
mentén áll, a Szép-erdő szélén. Persze, bármennyire sietünk is, megállunk egy pohár
bor erejéig az ősök által épített, kétszáz éves
pincénél, mely elöl, mint egy kilátóból, rálátunk a falu egészére.
Engem felvillanyoz a látvány (akárha
Erdélyben lennénk!), vendéglátóm azonban mintha más látna, mint én. Fogy
a lakosság, változnak az emberi kapcsolatok, mondja. Most éppen harminckét eladó ház van...
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Dr. Bihari Lajos, volt 56-os nemzetőr, a
Magyaregregyiek Baráti Körének alapító
elnöke, a vár 1960-as években kezdődött
felújításának szervezője, a Határokon Túli
Magyarságért Alapítványt létrehozó áldozatkész személyek egyike, Magyaregregy
díszpolgára elmerengve áll a lenyugvó nap
bágyatag fényében. A Baráti Kör immár
négy, Magyaregregy történetével foglalkozó könyvet is kiadott, és most nekem ezek
egyikében írt gondolatai jutnak az eszembe.

A Máré-vár télen
„Hol van már gyermekkorunk faluja?
Hol van a falu, ahol minden házat húsvétra
fehérre meszeltek, ahol a zsalugáterek előtt
muskátli virított, ahol minden vasárnap
felsöpörték az utcát...? Hol van a kisasz-

szonyi búcsújárás sóvárgása? A prosentiók
éneke tovaszállt. Hol van Pücsök Pista
bá’ a juhászbotjával, amint bicegve ballag
a nyáj után? Hol van Ruszki János bácsi,
az öreg kozák görbe karika lábaival, amint
a kanászostort csattogtatva megy a konda
után? Hol van az öreg Szöllősy, aki nyári éjszakákon tárogatójával szórakoztatta
a falut? Hol van az a vendéglő, ahol nem
ismerték a zárórát...?”
Rézi újra szól, de már nagyon is határozott hangon. Megnézzük hát a lest, a vadlegelőt, a csicsóka-ültetvényt, s mindeközben felfedezünk két gondtalanul legelésző
szarvast az erdőszélen. A vadászélményekre
terelődik hát a szó. Hat jobb bikát ejtett el
hosszú vadászélete alatt, őzet már legalább
harminc éve nem lőtt (őzet lőni nem nagy
tudomány), a vaddisznó azonban méltó
ellenfél, így aztán most is odaülünk majd,
ahol esélyünk lehet a találkozásra. Szedelőzködünk is. Az évek múlásával egyre érzékenyebb lesz az ember, egyre több mindenből
kiábrándul, a magasles reménységgel teli
csendje ugyanakkor egyre beszédesebb lesz,
mondja, miközben előkerülnek a puskák.
Felemelt ujjal jelezzük is egymásnak, hogy
immár eljött az elcsitulás ideje, amivel Rézi
a legteljesebb mértékben egyetért...
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PORTRÉ

Korongecset és puska
Ez a két „szerszám” határozza meg Bán Béla mindennapjait, mivel hét közben civilben szobafestő-mázoló mester és szakoktató, hétvégeken zöld ruhában pedig vadász. Így aztán, ha vadászok házába lép be, nem csak a trófeákat, de az alatta lévő falat is szakértő szemmel vizsgálja: – ezért a bakért kár volt, komám – vagy – erre a falra
már ráférne egy festés...

Nem volt mit elvenni a háború után a családtól, mivel az apai ágon nemzedékekre
visszamenően vadászó „hétszilvafás” nemes ősök utolsó sarjai addigra elkártyázták
a mozsdósi birtokot. Így aztán az 1955-ben
született Béla a szomszédokkal járt le a Kapos partjára horgászni, s itt szeretett bele
a korlátlan szabadságot adó természetbe.
Megígérték neki, hogy majd vadászni is
elviszik, s nyolcéves korában már nyúlbefogáson volt – hajtóként. Ahogy illik, jött
a tejgumis csúzlis, majd a légpuskás vadászat korszaka, de az igazi nagy lökést a vadászat felé az 1971-es Vadászati Világkiállítás
adta, az ott látottak döntötték el további életét. 1973-tól nyolc éven keresztül két német
vizslával állandó hajtója volt a Dombóvári
Nimród Vadásztársaságnak, ahol az idősebb
vadászoktól, főleg tanítómestereitől, dr. Várnai Jánostól és Nagy Imrétől meg-megkapta
a puskát is – meg elleste a kulturált vadászviselkedést, ami később nagy hasznára vált.
Azóta igényes ruházatára és felszerelésére,
ami nem a legdrágább, de jó minőségű és
esküszik a billenőcsövű golyós puskára.
1980-ban egyhangú szavazással felvették
tagnak, s a pécsi Vadászklubban elvégezte
az alapfokú vadőri tanfolyamot. Egy év
után vadőrként alkalmazták, ekkor a festés lett a másodállása hat éven keresztül,
s „kartonos” puskával vadásztatott. Amikor
felajánlottak neki egy szakoktatói állást,
akkor újra helyet cserélt a fő- és a mellékállás. A „vadászszerelem” fokozódott, amikor megvásárolta a társaságtól a kartonos
golyós puskát – amiért sokan megorroltak
rá. Tagként is tovább vadásztatott, majd
1990-ben megválasztották vadászmesternek. Ekkortól minden évben rendeztek vadászöttusát, amiből aztán vadásznap lett,
s rendszeresen szerveztek kulturális programokat is. Munkájáért 1996-ban Nimród
érmet kapott.
A területrendezés után még egy évig ellátta az újonnan alakult Szilfás Vadásztár-
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saságban a vadászmesteri teendőket, majd
’98-ban önálló kisiparos lett, egyszerre 1516 szakmunkástanulót képzett, ekkor már
csak kevés idő maradt a vadászatra. Nem
sokkal később a társaságot feloszlatták, másfél évig nem vadásztak, majd magalakult
a Dalmand Vadásztársaság, amelyiknek ma
is tagja, s a második ciklust tölti ellenőrző
bizottsági elnökként. Közben belépett a Sásdi Hegyhát Vt.-be is, ma kettős tagsága van.
Büszke rá, hogy 21 éven keresztül vadásztatott egy német vendéget, közel 500 bakot lövetett vele. Felesége, Erzsi mindig támogatta
hobbijában, nem kevésbé büszke lányára és
vejére, akik szintén vadásznak és kutyáznak.

Mert kutya, azaz Vizsla (nagy V-vel)
nélkül talán nem is érdemes élni. 35 éven
keresztül német vizslái voltak, két éve „váltott” magyar vizslára, és nem bánta meg,
sok örömet okoznak intelligenciájukkal
és könnyebb kezelhetőségükkel. Mindig
jó kutyái voltak, és soha nem vett részt
apróvad-vadászaton saját kutya nélkül.
S ha nem kutyával vadászik, akkor legkedvesebb számára a bőgő bika, annak nincs
párja, de minden más vadat is egyformán
kedvel.
Szívfájdalma, hogy eddig nem tanult meg
kürtölni, de talán még nem öreg hozzá...
Somfalvi Ervin
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TERÜLETRŐL-TERÜLETRE

Nem csak télen
puszta a Puszta

Az elmúlt gyönyörű hétvége melegségét, ám a közelgő napok
borongós hangulatát is előrevetítő május végi napon gyűlt öszsze a kis „csapat” Apaj falu községházának parkolójában. Öten
voltunk: három Nimród (Schuster János, az Apaj-Ürbőpusztai
Természetvédő Vadásztársaság elnöke, Hargittai Zoltán hivatásos vadász és Takács Dániel vadászmester), egy Diana
(Takács Szabina, Zoltán barátnője), valamint jómagam. Arra
készültünk, hogy terepjáróval bejárjuk a társaság területét, az
út során beszélhetünk a társaságról, valamint hogy betekintést
nyerjek az ifjú – 27 éves – hivatásos vadász hétköznapjaiba is.
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KÓKAI MÁRTON
marton.kokai@vadaszlap.hu

Első célállomásunk a területre kihelyezett
hat hattyúnyak-csapda egyike volt. Lankás
utak dobálták terepjárónkat göröngyös hátukon. A távolban gulya pihent békésen,
két őrzőjük viszont hangos ugatással adta
tudtunkra, hogy nemkívánatosnak tartanak.
Mindeközben az elnök elmondta, hogy az
egyesület, az Apaj-Ürbőpusztai Természetvédő Vadásztársaság, születési nevén a Magyar-Szovjet Barátság Vt., 1947-ben alakult,
majd a rendszerváltáskor keresztelték át ma
is használt nevére. Mint ahogy elnevezése is
mutatja, nagyon fontos számukra a természet védelme, éppen ezért szoros együttműködésben állnak a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, amelyet északról határol a terület. Részt
vesznek a túzok- és a fogolyprogramban is.
Miközben erről beszélgetünk, szembe jön
velünk egy sötétzöld, csillogó terepjáró,
amely felségjelként a nemzeti park logóját viseli. A park egyik „határőre” ül a volán
mögött, aki éppen megfigyelő körúton van.
Zoltán gyorsan lekezel vele, lezajlik egy baráti szóváltás, majd robogunk is tovább.
A társaság 6205 hektáron gazdálkodik,
két hivatásos vadászt foglalkoztat: Hargittai
Zoltánt és Takács Dánielt, aki tavaly áprilistól
a vadászmesteri feladatokat is ellátja. A terület 8 százalékát erdő, a többit füves puszta
borítja. 48 sportvadász és 3 tiszteletbeli tag
alkotja a társaságot, az átlagéletkoruk 50 év.
Egyetlen hölgy sem erősíti a férfiak sorát, a jelenlévő Szabina sem tag, de amikor csak teheti, segít párjának a munkájában. Egyszerű ok
húzódik meg eme ellentmondásosnak tűnő
helyzet mögött: létszámstop van. Ahogy
Schuster János mondja, nem akarták azt,
hogy olyanok lépjenek be, akik megveszik
a tagságot, majd folyamatosan kimentik
magukat minden közösségi tevékenység
alól. Az elnök úgy érzi, mostanra kialakult
egy olyan összetartó közösség, amelynek
ártanának az ilyen modorú „külsősök, pedig
jelentkezők akadnának szép számmal. Éves
tagdíjuk 90 ezer forint. A társaságnál kifeje-

Balról jobbra: Takács Szabina, Hargittai Zoltán, Schuster János
és Takács Dániel
zetten fontosnak tartják a vadászati hagyományok ápolását, igyekeznek minden apró
részletre odafigyelni, például a vadászatokon való vadászias megjelenésre, valamint
arra, hogy a vadnak járó végtisztesség megadásánál kürttel tisztelegjenek. A területre
az őz, a fácán, a nyúl, és a vízivad jellemző,
de váltóvadként egyre gyakoribb a vaddisznó. Sok a róka, egyedül Zoltán az utóbbi
évben összesen 84-et ejtett el csapdával és
puskával.
Időközben megérkezünk első úti célunkhoz, ám a csapda üres. Valami beindíthatta
a működését, mert a hattyúnyak zárva van.
Zoltán szerint talán varjú piszkálhatta meg.
Sebaj, az „elsütött” szerkezet a csomagtartóba kerül, és már indulunk is tovább a következőhöz. Útközben vízivadról és nyulakról
beszélünk. Az itteni talaj tökéletes lenne

az előbbi számára, ám tavaly például kevés
csapadék volt, ezért nem alakultak ki a jó állományhoz szükséges tocsogók, a területet
pedig drága volna vízzel elárasztani. A nyulakat két éve kímélik a vadászok, az állomány
feljövőben van. Legutóbb 40-et helyeztek ki
három területrészre, ám a nyulak közül egyegy területre csak egyetlen bak jutott, a többi mind nőstény volt. A társaság a gazdákkal
is jó viszonyt ápol. Szomor Dezső, egy helyi
nagygazda például több tíz mázsa takarmánnyal segíti a vadászok munkáját. A vadkár elenyésző mértékű. A legtöbb probléma
a libákkal van, amelyek közül akár 2-3 ezer is
itt szokott áttelelni. Ugyancsak probléma,
hogy a társaságnak még nincs vadászháza,
ám öröm az ürömben, hogy Csaplár János,
a társaság egyik tagja helyet biztosít a vadászok felszerelésének.

TERÜLETRŐL-TERÜLETRE
Egy napraforgótábla szélén újabb csapdához érkezünk. Már messziről látjuk, hogy
ezúttal „kapás van”, Zoltán gumikesztyűben,
és a megfelelő segédeszközök segítségével
szabadítja ki a rókatetemet. Szukát fogott,
nagy az öröm. Szabina hozza a fényképezőgépet, mert az ifjú vadász dátummal ellátott
fotókkal bizonyítja a társaságnak eredményes munkáját, amit minden alkalommal elküld az elnök e-mail címére. Halkan csetten
a gép, és megyünk is tovább egy harmadik
csapda irányába. Ezúttal egy erdőfoltba hajtunk. Tavasszal itt tartja a társaság hagyományos majálisát, ahol a többi között koronglövész-versenyt is rendeznek. Egy temérdek
kis lyukkal ékeskedő homokfal előtt állunk
meg. Fejünk felett gyurgyalagok rügyögtek,
Zoltán pedig ismét sikerrel járt, újabb szuka
a zsákmány. Nehéz idők járnak a környék ravaszdijaira. Ismét fotózás következik, majd
indulunk tovább, ezúttal egy borzcsapdához. Útközben faggatom Zoltánt, és megtudom, hogy a dömsödi ifjú vadász 2005-ben
szerezte meg Csongrádon a vadász-vadtenyésztő szakképesítést. A társaságnak
2008-óta a tagja, tavaly április elsejétől pedig hivatásos vadásza is. Apajpusztán kívül
a szomszédos Dömsödi Lobogó Vadásztársaságnál is tag. Nagyon szereti a munkáját,
amikor csak teheti, kint van a területen, ha
kell, éjszakába nyúlóan teszi a dolgát. Beszédét áthatja a lelkesedés. Imád fácánra,
rókára és vaddisznóra vadászni. Egyik nagy
álma, hogy elejthesse élete első dámbikáját.
Párja, Szabina Sopronban tanul vadgazdának. Belekóstolt már az erdőmérnök szakba
is, vadászként az Alsónémedi Kóhalma Vadásztársaság tagja. Ennél a társaságnál volt
hivatásos vadász a nagyapja, Somogyi Sándor. Sándor, akit mindenki csak „Vörös”-ként
ismert, hosszú szolgálati idejében több mint
150 alkalommal buktatott le orvvadászokat.
Negyedóra múlva elértünk a borzcsapdához. Útközben látunk nyulakat, a terepjáró
nyomvályújában büszkén ágaskodó fácánt,

valamint hat őzet. A csapdát üresen találjuk, és Zoltán úgy dönt, megmutatja nekem
azt a területrészt, ahol a fácánnevelés zajlik.
A társaság két éve foglalkozik ezzel, tavaly
600 madarat bocsátottak ki. Mindegyiket
meggyűrűzték, így számon tudták tartani
a visszavadászás arányát, amely jóval 50 százalék feletti volt.
A fácánokat nyolchetes korban vásárolják,
majd másfél hónap után engedik szabadon.
A nevelő helyét jelenleg csak a területet szegélyező háló oszlopai jelölik, amúgy üresen

áll. Nem messze innen található a társaság
egyik vadföldje, amelyen szépen növekszik
a kukorica, valamint ott található egy mesterséges vaditató is. Összesen 3,5 hektárnyi
vadföldjük van a vadászoknak, amelyeket
a vadászmester művel.
A nevelőhely mustrája után visszafordulunk Apaj irányába, időközben a nap is jócskán túljutott már a delelőn. A községházánál
úgy intünk búcsút egymásnak, hogy két hét
múlva újra találkozunk, amikor a társaság
dúvadazik...

Hargittai Zoltán „kiszabadítja” a csapdába esett rókát

Vadhús
pálinkával?

Látogatás az Agárdi pálinkafőzdében

Szépen parkosított udvarra kanyarodik be autónk a Velencei tó mel- a főszezonban is feltételezhető. Közelebbről megnézve a két 450 liletti Agárdon a Sreiner-tanyára, szemben a turisták által nagyon teres üstöt, feltűnik, hogy minden csőtoldásnál, összekötésnél, ki- és
kedvelt termálfürdővel. Az épület homlokzatán hatalmas, cirádás, becsatlakozásnál megbonthatatlan, számozott hatósági plomba van
arany „A” betűvel kezdődő felirat: Agárdi pálinkafőzde. A kerítésen – mint elmondták – összesen 262 darab! Nem véletlen, az államot
át látható a 700 hektáros cigánymeggy ültetvény széle, ami az egyik képviselő fináncok nagyon ügyelnek az adó garantált beszedésére,
kedvelt párlatukhoz adja az alapanyagot. Kedvesen mosolygó fia- minden csepp pálinka regisztrálásra kerül, s a használhatatlan előés utópárlat – népszerű nevén a réztalember siet elénk, Demeter Attila,
eleje – is csak az ő felügyeletük alatt
a cég termékmenedzsere. Beinvitálna
üríthető le a rendszerből, vagy sema főzdébe, de „kiszúrjuk” az udvaron
misíthető meg.
lévő dupla búboskemencét, amely
- Egyszerre kétféle pálinkát is tua szabadtéri rendezvények, sütés-fődunk főzni a két üstben, mert egyzés színhelye, s előbb megcsodáljuk
mástól független, párhuzamos renda közös kéménybe bekötött, többfészerek. A főzési idő 8 óra, minden
le főzési funkcióval ellátott, stílusos
tételt percnyi pontossággal könytetővel fedett építményt. A főzdébe
velni kell, két főzőmesterünk 12 órás
lépve először valaminek a hiánya tűváltással dolgozik, főszezonban akár
nik fel: hiányzik a falusi szeszfőzdékre
heteken keresztül is. De menjünk
jellemző, messziről ordító cefreszag.
körbe az üzemen – invitál bennünket
Aztán már nem csodálkozom ezen,
a főnök, miután megkóstoltuk a „behiszen az egész olyan, mint egy patiTölgyfahordóban érik a seprőpárlat
lépőt”, a bodza, majd az Irsai Olivér
ka, vagy talán inkább gyógyszergyár
(végül is a jó pálinka kis mértékben gyógyszer...). Minden ragyog, szőlőpálinkát. Először a gyümölcsdarálót és a magozógépet nézzük
a padlóról enni lehetne, s a két hatalmas vörösréz főzőüst és csőveze- meg, amelyek kicsinek tűnnek, de kísérőnk megnyugtat, napi 120
tékeik látványa szemet gyönyörködtető. Igaz, most holtszezon van, mázsa a kapacitásuk. Csak válogatott, érett, minőségi gyümölcsöt
a gyümölcsök még nem „pálinkaérettek”, de a látottak alapján a rend vásárolnak, szinte az egész ország területéről – hiába lehetne gyö-
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A 44 féle pálinkán kívűl natúr gyümölcsleveket
és lekvárokat is készítenek

Demeter Attila egy bécsi versenyen
nyert makett pálinkafőzőt mutat,
amelyért a vámhatóság
150 ezer forintos
birságot fizettetett velük

lyiknek mázsájából alig egy liternyi párlat jön le. Ezt nem lehet manipulálni, mert cukrot tilos hozzáadni, minden egyes főzetet ellenőriz
a hatóság. Évente 108-120 ezer palack a termelésünk, ezzel hazai viszonylatban, mennyiségben a kisfőzdék közé számítunk, mindössze
14 a dolgozói létszámunk. Kevés az a nagy áruházlánc, amelyiknek
be tudunk szállítani, inkább közvetlenül értékesítjük termékeinket
a vevőknek, cégeknek, éttermeknek, szállodáknak, viszonteladóinknak” – zárja le az „üzemlátogatást” Attila, és átvezet a látogatócentrumukban lévő étterembe. Gyöngyösi János mesterszakács már
vár bennünket egy különleges vadétel-sorral, amelynek mindegyike valamelyik Agárdi pálinkával, vagy likőrrel készült. Az ebéd előtt
aperitifnek a markánsan kesernyés madárberkenye pálinkát ízleljük
meg, utána élvezzük a látványát és az ízét a rafináltan elegáns tálalású ételkülönlegességeknek (lásd Ízválasztó rovatunkban az 525.
oldalon), majd a koronát az illatos Agárdi vadmálnapálinka teszi fel
a programra.
S hogy mi köze a pálinkafőzdének a vadhoz? 2006-os megalakulásuk óta együttműködnek a mezőföldi Vadex-szel – a FeHoVa-n is az
ő standjukon kóstoltatták termékeiket – s nem utolsó sorban Demeter Attila szenvedélyes vadász is, aki rendszeresen gondoskodik
a vendéglő számára a vadhúsvásárlásáról, a konyhafőnök és a vendégeik legnagyobb örömére.
-somfalvi

nyörű italt csinálni áfonyából, vagy havasi málnából, csak a tisztán
hazai gyümölcsből lefőzött párlat kaphatja meg a pálinka nevet,
minden mást csak szeszesitalként lehet árulni. Szemben a feldolgozógépekkel, a rozsdamentes chor-acélból készült erjesztő tartályok
hatalmasak, a zárt rendszerben állandó hőfokon, folyamatos keveréssel történik 14-18 napig az irányított erjesztés.
A kész pálinka legalább egy fél évig érik a szintén rozsdamentes
érlelőtartályokban, illetve többféle – neves pincészetekből származó – bor-, törköly- és seprőpárlat, valamint szilva- és almapálinka
érik égetett belsejű, barrikolt tölgyfahordókban. Közben megkóstolunk néhány újabb pálinkát, stílusosan, bugyborékoló töltővel
felszerelt karcsú üvegekből, tulipánkehely formájú
A hangulatos étteremhez nagy kerthelység
poharakból (amit a markunkban tartva melegítjük
és szabadtéri sütőkemence tartozik
orrunkhoz az illatokat), és megnézzük a palackozást,
a cimkézést és a dugó zsugorfóliázását, majd a raktárt, ahol raklapokon sorakoznak a kartondobozba
csomagolt üvegek.
44 féle pálinkánk van, az alapgyümölcsökön kívül
nagyon sok különlegesség, olyanok, mint bodza,
birs, piros vilmos körte, kökény, berkenye, sőt sörpárlat is. Félliteres és 0,35-ös karcsú üvegekbe palackozunk, sorszámozzuk és – a borokhoz hasonlóan – feltűntetjük az évjáratot is. Mivel kiváló alapanyagból
dolgozunk, aminek az ára sokszor több száz forint
kilónként, termékeink ára a magyar kereskedelmi
közegben vásárolható pálinkákhoz képest magas,
de valamennyi a prémium kategóriába tartozik, amit
számos elnyert szakmai díjunk is bizonyít. A vadgyümölcsök kihozatala különösen kicsi, mert van, ame-
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Trixi foxi tűzkeresztsége
A vaddisznók – ami várható is volt – bevetették magukat a Pörkölt-fenyős alatti zöldkukoricába. Az erdei fenyvestől délre feküdt
egy nagyobb, közel hatvanhektáros tengeritábla, melyet két oldalról az erdőre merőlegesen keskeny búza- és zabföldek fogtak közre.
Ezeket aztán mindkét irányban nadrágszíj parcellák követték, kukorica, zab és búza váltakozva. A nyári meleg nappalokat a kondák – mert több is volt – átpihenték a hűvös tengeritáblában, éjjel
pedig degeszre tömték magukat tejes gabonával a szomszédban.
Tehették. Magasles nem volt a közelben, de még feltáró földút is
csak a végeken.
Először a gabonavetések gazdái panaszkodtak. Majd a vadőri
szemlén kiderült, hogy valóban tetemes a kár a zabban, búzában,
de nem elhanyagolható a pusztítás a zsenge kukoricában sem.
A disznók a nagy táblában néhol tornateremnyi foltokat túrtaktapostak ki, és a sárba döngölt zöldalmot a nappali hálószoba ágyneműjének tekintették.
A vadászmester a hét szombatjára „zöldhajtást” szervezett. Úgy
tervezte meg, hogy az erdő felől meghajtatja a nagytáblát emberekkel és kutyákkal, a tábla két oldalára állított vadászokkal pedig elállja a gabonaföldeken át a nadrágszíj parcellákba menekülő
disznók útját. A nagy tábla végébe is golyós puskások állnak és
hátul az erdőszegélyre is, hogy az előre szökő és visszatörő disznókat feltartóztassák.
A két vadőr érkezett először a hajtás reggelén a kutyákkal. Árpád hozta Zorrót, az öreg foxi keverék kant és Morcost, fiatalabb
foxiját. Mindkét hajtókutya régóta kipróbált segítője már a vadászoknak; tapasztalt, fegyelmezett, sok háborúban részt vett profik
voltak. Erről Zorró csipkés füle és a Morcos combján lévő arasznyi
heg is tanúskodott. Morcost a télen elhajította egy sebzett koca;
húzta is a lábát kicsit még mindig miatta.
Laci vadőr kocsijából először Kampó, a javakorabeli fehér-fekete
tarka foxterrier kan pattant elő. Vezéregyéniség volt a hajtásokban,
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dominanciáját a többiek elfogadták. Mása, az öreg szuka, Kampó
testvére ugrott ki utána süldő lányával, a fehér Trixivel. A kis szuka homlokát fekete folt takarta és koromfekete volt a farkincája is.
Trixi fiatal kora miatt még nem vadászhatott a télen. Gazdája úgy
döntött, hogy most már át kell esnie a tűzkeresztségen.
A melegen ragyogó nap nyolc órára már leszárította a harmatot a növényzetről. Tizennégy vadász jelentkezett az akcióra, és
mindenki meg is érkezett időre. A vadászmester ismertette a haditervet és balesetvédelmi oktatást tartott. A hajtást a két vadőr
végzi a kutyákkal. Nem lőhetnek sörétes puskáikkal disznóra
a kukoricában, az önvédelem és a kegyelemlövés kivételével. Az oldalt, elől és hátul elállók golyós puskáikkal tesznek minél nagyobb
kárt a kondákban, szóló disznókban, természetesen csak a biztonságos, számukra kijelölt lőirányokban. A vadászmester többször
nyomatékosan felhívta a figyelmet a kutyák biztonságára is. „Ha
kutya lóg a disznón, inkább engedjük el”, mondta többször. Még
szerencse, hogy a tavaszi csapadékhiány miatt a gabonák nagyon
alacsonyra nőttek: a süldők háta is bőven kilátszik majd belőle.
Kelési hiányokból és túráskárokból eredően a zabban és búzában
nagyobb „üres” foltok is voltak.
A vadászmester nagy csendben mozogva elöl és hátul kettő-kettő, a hosszú oldalakon öt-öt vadászt állított le. Ha kontrahajtás
válna szükségessé, azt mobiltelefonon jelzi majd mindenkinek.
A vadászmester kürtszóval indította a hajtást. Ő maga a két vadőr között – a hajtás irányítójaként – mozgott előre a kukoricában. Alig kétszázötven méterre a kutyák máris disznót fogtak és
a konda a vezérkocát követve visszatört az erdő felé. Árpi vadőrt
majdnem feldöntötték a süldő malacok meg az anyjuk. Utánuk
néhány nagyobb disznó vágtatott, meg a kutyák nagy hevülettel.
Kissé beljebb is törték a kukoricát a rohanó disznók. – Megy hátra
a konda! – kiabált a vadőr, de a hallótávolságra bandukoló vadászmester meg a másik vadőr ezt már tudta a robajból és a kutyák
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lálvágtája irányából – halk nyöszörgéssel vonszolta magát Trixi foxi
a vadászok felé. A gazdáját meglátva nagy sírással az oldalára borult.
A vadászok ijedten térdeltek a csupa-vér kis fehér foxi mellé. A kutya remegett, lábait kinyújtva rúgott néhányat. Laci megfordította
fektében: jobb oldalán a bordákról egy darabban szakadt föl a bőr
a gerincéig, de egyben volt a bőrlebeny. Mintha megnyúzták volna.
Vastag, ragacsos alvadt vér borította a nyílt sebet.
- Dokiii! – üvöltötte a vadőr kétségbeesetten. – Doki, gyere
gyorsan, nagy a baj! Az állatorvos – a lövés hallatán azt hitte, talán ember sérült – törve, döntve a kukoricát sietett feléjük. Letérdelt, fülét a kis lehunyt szemű, remegő foxi oldalához közelítve
hallgatózott. Mutató ujjával végigtapogatta a vérző, nyílt sebet.
– Gyerünk vele gyorsan az autóhoz! Bordája talán nem tört... Ha
sietünk, megússza. Nincs talán belső vérzése... talán...
Laci vadőr lekapta a zubbonyát és az ingébe bugyolált kiskutyával az ölében rohant hátra az autók felé, a dokival a nyomában.
„Tampon” autója mellett a földre fektették a sebesültet. Trixi szeme páni félelemről árulkodott és mintha azt mondta volna: „Látod
gazdám, milyen ügyetlen vagyok”. Az állatorvos elővette a „nagytáskát” és kétféle injekciót is adott a kutyának. Trixi remegése hamarosan megszűnt és mintha mély álomba zuhant volna. Tamás
fertőtlenítő folyadékkal és steril ruhával lemosta a sebet, szárazra
törölgette és a bőrlebenyt a tépett szélekhez igazítva precízen, lassan visszavarrta a helyére. Fertőtlenítő szert és sebhintőport nyomkodott végig a varrat vonalán. Aztán a gazdi segítségével körbefáslizta az ájult kis kutya derekát a mellső lábától a hátsókig. Kétféle
gyógyszert nyomott a vadőr kezébe: - Kapjon parizerbe csomagolva most és naponta kétszer kettőt ezekből. Vidd haza azonnal és
pár napig nem mehet ki a lakásból – rendelkezett. – Figyeld, hogy
le ne rágja a kötést. Telefonálj naponta, hogy mi a helyzet... majd
időben elmegyek újrakötni.
A vadőr sietve el is indult a három kutyával. A hajtást a másik
két foxival fejezték be, megfogyva is igen eredményesen. A végén,
a bal és jobb oldali gabonákból összesen kilenc disznót, hátul
a fenyvesben hármat vettek szállítóra.
Tavaly nyáron történt mindez. Trixi foxi pedig a novemberi első
hajtásban már makkegészségesen, vidáman „szekundált” az öreg
Kampónak meg az anyjának, Másának. Nagyon, de nagyon haragudott minden disznóra, és ami a fő: tudott magára vigyázni.
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dühéből. Aztán megszólaltak hátul a leállított puskák, amikor
a disznók kivágódtak a szálasba. A vadászmester hét lövést számolt. Kezdetnek nem rossz! A hajtók síppal visszahívták a kutyákat. – Zolikám, három már fekszik – nyugtázta a vadászmester
hátul, az erdőszélt őrző egyik öreg vadász telefonján elégedetten.
A kutyák hamarosan újra disznókra találtak, jobbra is, balra
is szorították ki őket a táblából. Mindkét oldalon megszólaltak
a golyós puskák, gyors ismétlésekkel. Az „üres” lövések között a jó
találatok becsapódását is hallották a hajtók. Elöl, a tábla végén is
lövések dördültek a még időben, korán szökni próbáló disznókra.
Elégedetten törte tovább a kukoricát a három vadász.
A jobboldalon járó Laci vadőr előtt, nem messze a szélen golyós
puska csattant. – Sebzett disznó megy vissza a kukoricában! Vigyázz! – kiáltotta a jobbról középtájon álló vadász. A vadászmester
és a vadőrök megismerték a hangjáról: Tamás – gúnynevén Tampon – volt az, a fiatal állatorvos.
A kutyák már fogták is a disznót Laci előtt talán húsz méterre.
– Előttem a sebzett, rajta vannak a kutyák! – tudatta a vadőr harsányan a társakkal. Aztán elszabadult a pokol. A testes kan – mert
az volt a sebzett – hörögve, fújva, törve-zúzva a zsenge kukoricát,
egyenesen Laci vadőr irányában csörtetett. A vadász vállhoz szorította puskáját: „támad, nem támad?” Amikor a disznó feje megjelent a döntött kukoricaszárak között, Laci a homlokára célzott,
de ekkor már meglátta a beléje csimpaszkodó két kutyát, Mását
és Kampót. Még mielőtt a puskát biztosíthatta volna, a kan a bal
combjának vágódott és ledöntötte a lábáról. Estében reflexszerűen
sütötte el a puskát fölfelé lőve a levegőbe, amerre a disznó szürkeárnya úszott fölötte. Csupa vér lett az arca, keze, ruhája és a puska
a fölötte elugró disznóról. Fektében még látta a két ragacsos vérrel
borított foxit, amint ismét a disznóra vetik magukat. Talán tíz méterre távolodtak, amikor a disznó – törve, zúzva a kukoricát maga
körül – elesett. Ezt a kutyák hangjából is tudta a vadász: hörögve,
vicsorogva ráncigálták, tépték a legyengült disznót haláltusájában.
Telefon után egyszerre ért Laci és a vadászmester Zoli a színhelyre, aki kürttel jelezte a hajtás megállítását. Laci rendre utasította
a kutyákat. Jól megtermett, négyéves-forma kan volt; májlövést
kapott. A két vérfürdőt vett, lihegő foxi büszkén ült a feje mellé.
-Te Zoli, a Trixi meg ugyan hol lehet? – tekintett körül a vadőr
rémülten. – Csak nem... esett baja... A kukoricában – a disznó ha-
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ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
CD-k, DVD-k
Vadászat
A magyar erdő királya DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000,Blaumann Ödön: 100 gímbika DVD . . . . . . . . . 2500,100 lövés vaddisznóra I-II. DVD . . . . . . . . 2500/db
Nagybakok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Öreg bakok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Őzbak bírálat I-II. DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db
Vadászévad 2006-2011. DVD . . . . . . . . . . 2500/db
Vaddisznóhajtások akciójelenetei I-V. . 2500/db
Dámszarvasok földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000,Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . 5550,Ignácz M.: Oroszországi vadászatok DVD. . . . 3800,Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . . . . . . 5000,Vadászatok Dámországban dupla DVD . . 5000,Sáfrány József: Az én Afrikám I-II. DVD . . . . 2100/db
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése DVD. 5800,A vaddisznó vadászata 1-2. DVD. . . . . . . 4900/db
Vadász ABC DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,Solymászat
Balogh István: Vértelen vadászat DVD . . . . . . . 4680,A solymászat Magyarországon DVD . . . . . . . . 3000,Íjászat
Szabadi Attila: Robin Hood sehol… DVD . . . . .3130,Vadászat M.o.-n reflexíjjal DVD . . . . . . . . . . .3130,Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . 4900/db
Művészet
A természet művészei DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500,Balogh: Kelet-Afrika vándora voltam . . . . . . . . 2500,Bársony I. A láp és a pagony dalnoka DVD . . . 2700,Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD. . 2900,Zene CD-n
Concerto-Boldog: Vadászzene CD . . . . . . . . . . .3150,Magyar Vadászkürt Egylet: Vadászüdv CD . . . 2980,Muzsika Magyarországról CD . . . . . . . . . . . . . . . 1700,KÖNYVEK
Klasszikus vadászirodalom
Apponyi H., gróf: Úti- és vadásznaplóm . . . . . 6200,Avarff y Elek: Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,Bársony István: Az elveszett Paradicsom . . . . 2450,Árnyak az éjszakában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,Fekete vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,Borsodi László: Őszi napsütésben . . . . . . . . . . . 4100,Fekete István: 21 nap - Csend . . . . . . . . . . . . . . . 2990,Az erdő ébredése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,Sárgaréz patkók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,Tíz szál gyertya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Tojáshéjdarabkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,Útra kelünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Just Ödön: Vadásznapló töredékek. . . . . . . . . . 3700,Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . . 6100,Első elefántom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600,K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . 2700,Maderspach V.: Az oláhok vérnyomában... . . 3490,Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Medve! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . 2900,Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . 2500,N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . 3200,Nadler H.: A Keleti- és Déli-Kárpátokban . . . . 2500,Cserkészeten és lesen Nagy-Mo.-n . . . . . . 2600,Vadásznapok, vadászévek. . . . . . . . . . . . . . . 2500,Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák . . 2700,Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött . . . 2499,Afrikai tábortüzek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699,Alaszkában vadásztam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238,Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Ünnepnapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2999,Tanos Pál: Erdőzúgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,Thurn: Erdélyi szarvasok és medvék nyomában . . 2500,Kortárs irodalom
A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt . . . . . . . 2400,Apatóczky István: Ettünk falombot... . . . . . . . . . .850,Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . 3990,Bozóki László: Remetekanok . . . . . . . . . . . . . . . . 4350,Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . 2100,Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon . . . . . . 3900,Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200,Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony . . . . . . . . . 2300,-
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Fuchs Antal: Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9500,Fáczányi - Molnár: Vadászősök tisztelete . . . . 2400,Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . 1970,Festetics Antal: Konrád Lorenz világa . . . . . . . 5700,Földi László: Új vadregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490,Gál Sándor: Esték és hajnalok . . . . . . . . . . . . . . . 1900,Gánti Tibor, prof., dr.: A természet kebelén . . 5240,Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . 6400,Hámory Gy.: Kurgánok között a Hortobágyon . . . 1500,Hangay György: A kacagó koponyák földjén . . 2400,Hankó László: A medvék országa. . . . . . . . . . . . 3000,Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában. . . 3900,Sziklák peremén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500,Hidvégi-Jánoska: Magyarok Ázsia vadászösvényein . 3900,Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal . . .2480,Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . 2500,Kovács D.: A vívók apostola és a vadászat... . . 3500,Márok Tamás: A képzelet vadászmezején . . . 2700,Márton Imre dr.: A vadon hívó szava . . . . . . . . 3900,Mess Béla: Emlékszikrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra . . .700,Oláh - Oláh: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . . . 2500,Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon... . . . . . 2500,Rácz Gábor: Majdnem megmásztam... . . . . . . 3200,Retter L.: Üregi nyúltól a medve vadászatáig . . 2499,Sánta Gábor: Az elfeledett Fekete István . . . . 2200,Sáry Gy.: Az elveszett erdőről és a megtalált... . 2500,Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői . 2200,Schwartz Béla: Mister KUDU . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Simkó Gyula: Szívemben Afrika . . . . . . . . . . . . . 4990,Steiger, Brad: Csodálatos elbeszélések kutyákról . . 1299,Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . 3000,Sütő András: Hargitai vadászkalandok . . . . . . 2500,Szálka Róbert: Topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280,Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900,Szerb Imre dr.: Együtt vadászni . . . . . . . . . . . . . 1000,Szladek Mihály: Az élet rendje . . . . . . . . . . . . . . 1500,Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . 3500,Vadászatok itthon, otthon és a csúcsokon. . . 3950,Vadászpuskával a csúcsokon . . . . . . . . . . . . 4000,Várhelyi András: Orvvadászok . . . . . . . . . . . . . . . 968,Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs! . . . . . 2310,Végh Endre, dr.: Megvadult szótár. . . . . . . . . . . 4990,Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . 2990,Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . 4400,Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . 3200,Szakkönyv
Bakonyi Gábor: Állattan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500,Békési-Csarnai: Házi pálinkafőzés . . . . . . . . . . . 2900,Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek . . . . . . . . . . . . 3200,Binder Egon: Füstölés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . 1650,Csányi Sándor: Vadbiológiai olvasókönyv . . . 4200,Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . 3900,Elek Balázs, dr.: Orvvadászok nyomában . . . . 3980,Faragó S. dr.: A vadállomány szabályozása . . 3900,Fehér Gy.: Állatpreparátumok készítése . . . . . 4900,Gahm: Házi vágás, bontás, töltelékáru-készítés . . 3500,Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . 3200,Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézik. I-II. . . .12 500,Heltay-Rácz Fodor: Vadászatszervezés, -etika . .4 600,Horváth L.: Halbiológia és haltenyésztés . . . . 5400,Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . 4200,Kristó L.: Vadászpuskaműves mester könyve . .3240,Koloman F.: Hatnyelvű vadászszótár . . . . . . . . 2400,Kovács Zs.: Farkasok a Kárpát-medencében . 1800,Pintér N.: Vadászatok évszakról évszakra . . . . 1980,Samwald, Achim: Aszalás, szárítás. . . . . . . . . . . 2900,Solymász E.: Évkönyvek 1999-2009 . . . . . . . . 3300/db
Szabó J.: Tizenkét hónap erdőn-mezőn . . . . . 2000,Szabó Péter: Rókák és terrierek . . . . . . . . . . . . . 3360,Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990,Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat) . . . . . . 1800,Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . 2800,Fegyver
Alexandra: 1000 lőfegyver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5999,Hartink, A.E.: Vadászfegyverek enciklopédiája. . 6999,Kovács D.: Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . 4800,Luxus vadászfegyverek . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000,Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Székely Dénes: A lőpor és a töltény. . . . . . . . . . 2180,Kutya
A szolgálati kutyák tenyésztése . . . . . . . . . . . . . 2730,Bába Károly: A magyarvizsla . . . . . . . . . . . . . . . . 1085,Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve . . . . . 2800,-

Félix Endre: A vadász és vizslája . . . . . . . . . . . . . 2000,Az apróvad vadászata vizslával . . . . . . . . . . 2000,Kezdő vizslás kézikönyve. . . . . . . . . . . . . . . . 1800,Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,Monostori Károly: Ebtenyésztés . . . . . . . . . . . . . 2980,Nickl, A.: Kutyáink tanítása és nevelése . . . . . . 1990,Pomázi Á.: Nemzeti kincsünk a magyar vizsla . . 3990,Varga-Nagy: A legnépszerűbb terrierek . . . . . 1390,Természettudomány
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980,A vadvilág atlasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500,Határozó kézikönyvek: Emlősök. . . . . . . . . . . . . 2800,Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . 2680,Mara-Sepsi: Farkasaink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Növény
Aichele-Bechtle: Mi virít itt? . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,Aschenbrenner Éva: Gyógynövénypatika . . . 2800,Galambosi: Fűszer- és gyógynövények . . . . . . 2500,Molnár V. Attila: M.o. legszebb növényei . . . . 1200,Németh I.-né: A gyógynövények nagykönyve . 1890,Természetkalauz: A trópusok növényei. . . . . . 2500,Cserjék, Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db
Gomba
Carluccio, Antonio: Gombák könyve . . . . . . . . 5500,Gerhardt, Ewald: Gombagyűjtés okosan . . . . 2499,Gminder - Böhning: Melyik ez a gomba? . . . . 3999,Laux, Hana E.: Ehető vagy mérgező? . . . . . . . . 2680,Montag, Karin: Gombák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680,Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . 2690/db
Szabó I., dr.: A csiperkegomba termesztése . . 1078,A laskagomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790,Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . 4900,Madár
Határozó kézikönyvek: A világ madarai. . . . . . 3200,Hume, Rob: Madárlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5900,Juhász Lajos: Kertek, parkok madarai. . . . . . . . 2500,Koczka A. K.: Magyarország madarai . . . . . . . . 3990,Mullarney - Svensson: Madárhatározó . . . . . . . 8900,Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . 4990,Lovas
Busch, Clarissa: Ló és lovas összhangja . . . . . . 2900,Határozó kézikönyvek: Lovak . . . . . . . . . . . . . . . 2800,Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek . . . . . . . . . . 7900,Mihók-Pataki: Lófajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Boros
Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . 2900,Eperjesi – Kállay – Magyar: Borászat . . . . . . . . . 5400.Rácz József: Bor és gomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . 1780,Steidl Róbert: Borosgazdák könyve . . . . . . . . . 3500,Gyerekeknek
Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Chisholm: A természet matricáskönyve . . . . . 2900,Fekete I., ifj.: Csí és Vit meg az emberek . . . . . 1490,Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból . . 3500,Szakácskönyvek
Cey-Bert: Hunok és magyarok konyhája . . . . . 2500,Hargitai György: Vadételek a javából . . . . . . . . 1880,Liptai Zoltán: Száz magyar ételcsoda . . . . . . . . 5980,Oriskó Ferenc: 88 ünnepi halétel . . . . . . . . . . . . 2999,Scholz, Wolfgang: Sajtgyártás házilag . . . . . . . 3360,Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból . . . . . . . . . 2800,Sütemények és torták. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590,Stb könyvek: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,Halételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,Szíjjártó G.: Több száz ízes házi recept. . . . . . . 3500,Vadászok nagy szakácskönyve . . . . . . . . . . . . . . 8950,Williams-Sonoma: Évszakok konyhája . . . . . . . 6990,Webáruházunk teljes kínálata
a www.huntingpress.eu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.
1031 Budapest, Rozália u. 59/a.
Telefon: +36-70/702-5000,
Tel./fax: +36-1/242-0042
e-mail: megrendeles@vadaszlap.hu
Megrendelését
postai utánvéttel szállítjuk.
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AJÁNLÓ
Andrássy János Mihály – A kandalló előtt

3900 Ft

„Vadászélmények és gondolatok 1953-tól 2009-ig” alcímmel látott napvilágot 2011-ben a mű.
Ahogy a cím is sugallja, a 65 esztendős szerző visszaemlékezései olvashatók a könyvben. Az indító
történet az első nyúl elejtéséről szól, amit a Börzsönyben hat esztendősen, egy fárasztó cserkelés
után sikerült terítékre hoznia. Hidvégi Béla tollából az ajánlás így szól: Talán némi elfogultsággal
minden korosztálynak (vadásznak és nem vadásznak is) ajánlom ezt a könyvet. Andrássy életének
krónikája hitelesen tükrözi Magyarország történelmének utóbbi hatvan évét, vadászélményekkel, anekdotákkal színesítve. A magyarországi és a namíbiai vadászatok, élmények - kiegészítve
családi és baráti történetekkel, visszaemlékezésekkel, történelmi eseményekkel, nem csak szórakoztatnak, hanem oktatnak és nevelnek is.”
F. B. 

Kakpuszta 1995 Ft y A zisten felvitte a dolgomat 2495 Ft y
Milliárdosok között 2495 Ft
Dr. Palkovics György – vagy, ahogy sokan ismerik, „Dzsordzsi bácsi” – neve nem ismeretlen a hazai
vadászberkekben, de írói vénájáról korábban nem volt tudomásunk. Röpke két év alatt jelentette meg sajátos – önéletrajzi, korrajzi, történeti és filozófiai elemekből épített – karriertörténetét,
amelyben a félénk somogyi parasztgyerekből lett ismert vadászati vezető, majd birtokos vállalkozó, aki bejutott a „legmagasabb” hazai körökbe. Számos, vadászattal kapcsolatos történet illusztrálja az egykori és mai „nagyok”, külhoni és hazai gazdag vadászok életfilozófiáját, viselkedését,
és a vadászat sajátos kapcsolatát az üzleti világgal – mindezt élvezetesen olvasmányos stílusban,
rövid, frappáns történetek novellának is beillő formájában.
-som 

Jávorszarvassá avatom!

2000 Ft

Schwartz Béla harmadik könyve kanadai vadászélményeinek leírását tartalmazza, ami annyiban
különbözik a szokványos vadászleírásoktól, hogy nemcsak a pozitív élményeit írja le, hanem a szervező hamis, vevőcsalogató ígéreteit, amiről mindig csak utólag derül ki, hogy az ellenkezője sem
igaz. Ezzel együtt nagyon hű ismertetését kapjuk az „Isten háta mögötti területeken” történő vadászat nehézségeinek és szépségeinek, s annak, hogy a messziről jött vendég – hiába fizet ki dollár-,
vagy euroezreket –bizony ki van szolgáltatva a vadásztató pillanatnyi hangulatának, szerencsésebb
esetben jószándékának. S ugyanúgy nem mindegy, hogy kit választunk – sokszor kényszerből –
útitársnak, hiszen az egész vadászprogram hangulatát tudja tönkretenni, vagy javítani. Persze, az
élmények nagyságát nem (mindig) a zsákmányolt trófea minősége, nagysága adja...
S. E. 



Kohár László – A solymászatról kezdőknek

2800 Ft

Érdekli a solymászat, de nem tudja, miként kezdje el? Ebben az esetben „A solymászatról kezdőknek” című könyvet Önnek találták ki. A kötetben Kohár László solymász gyűjtötte össze személyes
tapasztalatait a kezdő lépésektől egészen az első eredményes pedzésig. A többi között szó esik
a tréningezésről, vadászatra való felkészülésről, a Magyarországon solymászatra használható madarakról, a kiegészítőkről, a betegségekről és persze a vadászatról is. A téma könnyen átrágható,
hiszen a könyvecske mindössze csak 127 oldal.
Zárógondolatomat a szerzőtől kölcsönzöm: „Ajánlom ezt a könyvet minden érdeklődő, illetve
kezdő solymásznak, aki gondos döntéshozóként szeretne tájékozódni, informálódni, mielőtt belevág ebbe a hatalmas vállalkozásba.”
-km 



Bors Richárd:
Avarpaplan

3700,-

Vadászok
szakácskönyve

8950,-

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július

dr. Ignácz Magdolna:
Namíbia –
Első találkozás DVD

3800,-

Takács Viktor:
Vadász ABC DVD

4900,-

Schmidt-Bécsy:
Tavasztól tavaszig

2500,-

Sterbetz István:
Puskával
a Nagypusztán

3000,-
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Walter Schulz, a DWJ főszerkesztője (balra),
mellette dr. Armin Dobat, a puska mögött
a Zeiss aranykezű puskaművese
Volker Claudy

Korrekciós osztály
Minden vadásznak illik tudnia; a lövés fizikai értelemben egy ferde „hajítás”. Az elméleti lőtávolságot és röppályát alapvetően a lövedék kezdősebessége határozza meg, de a tényleges röppályát
olyan tényezők is befolyásolják, mint a lövedék
geometriai alakja, az ebből eredő légellenállása,
a levegő sűrűsége, nedvességtartalma és az adott
helyen mért nehézségi gyorsulás, azaz a Föld vonzereje.
Jóllehet a ferde hajítás képlete és elméleti levezetése a középiskolai
tanulmányok ideje óta már sokak fejében elhalványodott, azonban
erre a kőkemény fizikai törvényre a vadászt a töltény dobozára nyomtatott ballisztikai adatok, vagy a hibás lövések bosszúsága emlékezteti. Az említett probléma megoldására fejlesztette ki a Zeiss Sports
Optics GmbH az úgynevezett ASV+ ballisztikai korrekcióval felszerelt
céltávcsöveit. Az ASV+-szal (Absehenschnellverstellung, azaz magyarul irányzójel gyorsbeállítás) felszerelt céltávcsöveken, a tubus tetején
– a hagyományos céltávcsövekkel ellentétben – egy az oldalán skálával ellátott beállító tárcsa található. Ez, a tárcsával állítható méteres
beosztással ellátott cserélhető gyűrű a lelke a ballisztikai korrekciónak.
Az ASV+ ballisztikai korrekcióval szállított céltávcsőhöz a gyártó kilenc
különböző, méterbeosztású cserélhető gyűrűt ad. Minden egyes gyűrű más-más ballisztikai röppályának felel meg. A céltávcsőhöz mellékelt táblázat segítségével a lövő az általa használt kaliberhez a gyári
ballisztikai adatok segítségével választhatja ki a megfelelő gyűrűt.
A gyakorló vadásznak – miután több-kevesebb sikerrel megbecsülte a lőtávolságot – nem kell egyebet tennie, mint azt a tárcsa
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A 244 méteren elhelyezett lőlap. A korrekció beállítása után
azonnal sikerült értékelhetö találatokat elérni
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OPTIKA
elfordításával beállítania, és ezzel az irányzójelet azonnal hozzáigazítja (megemeli) az adott töltény esésének megfelelően a megnövekedett lőtávolsághoz.
Eddig az elmélet, de szerencsére alkalom nyílt az ASV+ kipróbálására a gyakorlatban is a lőtéren. A kísérletekhez a legújabb Zeiss
Victory HT 3-12x50-es ASV+-szal ellátott céltávcsövét, a szintén az
idei IWA kiállításon debütált 6,5x55-ös kaliberű Mauser M03 Target
puskára a gyári szerelékkel szereltük fel. A kísérletekhez a 8,4
grammos Norma Diamond Molibdencoated Hollowpoint töltényt
használtuk. Először, mint az a nagykönyvben szokásos, a puskát
pontosan belőttük 100 méterre, majd a megfelelő korrekciós gyűrű kiválasztásához megmértük a lövedék kezdősebességét. Ennek
alapján egy ballisztikai program segítségével kiválasztottuk és felszereltük a céltávcsőre a töltényhez való korrekciós gyűrűt. (Nem kell
megijedni! Az ASV+-szal ellátott céltávcső magyar nyelvű használati
utasítása is kimerítően taglalja a korrekciós gyűrű kiválasztásának
helyes módját! )
Természetesen könnyű dolga van a lövésznek a lőtávolság meghatározásával a lőtéren, ahol minden céltábla távolsága jól ismert vagy
jól megbecsülhető. Nehezebb a dolgunk, ha számunkra ismeretlen
vadászmezőkön űzzük a vadat, itt semmilyen támpont sem áll rendelkezésre és a lőtávolság növekedésével jóval arányosabban nőhet
a becslésből származó szubjektív hiba is.
Ezen a sokak által ismert és megszenvedett gondokon kíván segíteni a Zeiss Victory 8x56 RF típusú keresőtávcső impozáns optikai
jellemzőkkel és lézeres távmérővel. A 900 nm-es hullámhossz tartományban működő távcső 1200 méteres távolságig mér pontosan +/1 méteres pontossággal. A kibocsátott lézersugár az emberi szem
számára láthatatlan és sem a vad szemét, sem pedig az emberi szemet nem károsítja. A mérés a távcső tetején elhelyezett gomb megnyomásával történik és a mérési eredmény fél másodperc múlva
a keresőképben leolvasható. A távmérés működhet energiaigényes
pásztázó üzemmódban is. A Victory 8x56 RF egy további hasznos
szoftvert is kapott az úgynevezett BIS® (Ballistic Information System,
azaz ballisztikai információs rendszer) alakjában. Ennél a programnál a vadász hat különböző ballisztikai röppálya közül választhatja
ki a használt töltényének megfelelőt és a távolság mérése után
a távcső keresőjében azonnal leolvasható az adott töltényhez az adott
távolságon szükséges korrekció mértéke, azaz, hogy hány centiméterrel kell a célpontot megemelni? Biztonsági okokból és a vadászt
a kísértéstől megkímélendő, a korrekció mértékét csak 500 méteres
távolságig adja meg a program. A Zeiss-től már megszokott módon
a távcső külső lencséi szennyeződés lepergető LotuTec® bevonatot
kaptak, míg a többi lencse nagy fényáteresztő képességű flurid tartalmú üvegből készül az obligát T* bevonattal. Jóllehet a távcső háza
könnyűfémből, magnéziumból készül, ennek ellenére súlya igen tekintélyes. Mint a Zeiss egyik optikai „zászlóshajójától” elvárható, hogy
mind fényes nappal vagy szürkületben, mind pedig holdfénynél az
optikai maximumot nyújtsa a boldog tulajdonosának.
A lőtéri próbák során kíváncsiak voltunk a BIS® nyújtotta komfortra
is. A 300 méterre elhelyezett kartonzergére a szoftver által javasolt
mértékben a lövéskor a célpontot 42 centiméterrel találomra feljebb
helyeztük. Az első lövések mind a kartonzerge hasa alatt csapódtak be a céltáblába és csak a sokadik felfelé korrigált lövés találta el
a lapockatájékot. Ezek után az ASV+-t beállítottuk a 300 m-es jelre és
már az első lövés „helyben marasztotta” a kartonzergét.
Minden megfontolt, biztos kezű vadásznak bátran ajánlható az
ASV+-szal ellátott céltávcső beszerzése, aki a vadászterületének
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A kiválasztott korrekciós gyűrű felszerelése a toronyra

A Zeiss Victory 8x56 RF keresőtávcső szerkezete
földrajzi viszonyai miatt időnként kénytelen megkockáztatni a lövést
nagyobb távolságokra. Az ASV+ önmagában nem csodaszer, főként
nem, ha a lövő a távolság becslése során – ami nem ritka – akár 50100 métert is téved. Ezért éppen a becslés több egyéni és külső környezeti ok miatti bizonytalanságáért optimális és jó eredményt, azaz
biztos zsákmányt csak a távolság pontos meghatározása garantálhatja. Ennek egyik fontos segédeszköze a kiváló optikai jellemzőkkel
rendelkező Victory 8x56 RF keresőtávcső. Természetesen nincs mindig lehetőség lesvadászatok alkalmával a pontos távolság lövés előtti méricskélésére, de a várakozás hosszú nyugalmas órái alatt bőven
jut idő a fontosabb „tereptárgyak” távolságának megmérésére. Így
már felkészülten lehet várni a kiváltó vadat. A távolságmérős távcső
hasznossága azonban nem ér véget a lövéssel, ugyanis sok esetben,
főleg kiterjedt mezőgazdasági táblákon az embert a magaslesről lemászva, könnyen cserbenhagyja a tájékozódó képessége, és keresheti zsákmányát akár ötven méterre is attól a helytől, ahol a vadat
tűzben rogyni vélte látni. Itt elegendő csak azt a helyet megmérni,
ahol a vad felbukott, és keresése közben csak a magasles adja a biztos vonatkozási pontot.
Csodatávcsöveket persze még Wetzlarban sem tudnak gyártani, de
egy ASV+-szal felszerelt céltávcső egy Victory 8x56 RF keresőtávcsővel együtt a biztos kezű,
BÁLINT ELEMÉR
etikus vadász kezében
Balint-Elemer@t-online.de
mégis csodákra képes.
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Vizsgakérdések
– és a helyes válaszok
A 2012. május 11-i Magyar Közlönyben jelent meg a 49/2004. (VIII. 31) BM rendelet módosítása, amely tartalmazza a házilagos lőszerszereléshez (újratöltéshez) szükséges vizsga kérdéseit. Sorozatunkban Hamza
Emil, a Polgári Kézilőfegyer- és Lőszervizsgáló Kft. műszaki igazgatója, egyben a hamarosan megjelenő első,
magyar nyelvű újratöltő tankönyv szerzője válaszol a lényegesebb, vagy összetettebb vizsgakérdésekre.

Mielőtt a hivatalos vizsgakérdésekre térnénk,
úgy gondolom, magunknak kell feltenni az
első és legalapvetőbb kérdést: Miért is érdemes újratölteni? A lehetséges érvek átgondolása során azonnal beugrott az a hangulat,
melyet az első újratöltő kézikönyvem kézbevételekor éreztem. Azóta eltelt majd’ húsz év,
de máig nem csökkent számomra a téma érdekessége. Így nem csoda, hogy könnyű volt
az újratöltés mellett szóló érveket találnom:
érdemes tölteni, ha valakinek olyan kaliberű
fegyvere van, melyhez a gyári lőszer nehézkesen, kis választékban, vagy egyáltalán nem
szerezhető be. Elsősorban drága, gyorsan
fogyó lőszer használata esetén megtakarítást érhetünk el. Az újratöltéssel kifejezetten
a saját fegyverünkre optimalizálhatjuk lőszerünket, különösen a tökéletes szóráskép,
a lövedékfajta megválasztása, illetve a fegyver hátrahatásának, „rúgásának” csökkentése
terén. Az otthoni lőszerszerelés lehetőséget
ad a tanulásra, ami üdvözlendő, hiszen a fegyverek-lőszerek ismerete a vadászkultúra része. Végül nem szabad elfelejtkezni a legerősebb érvről: Újratölteni jó!

És most lássuk a hivatalos
vizsgakérdéseket
3. kérdés: Ki végezhet házilagos lőszerszerelést?
Az a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személy végezhet
újratöltést, aki házilagos lőszerszerelésből
Magyarországon sikeres vizsgát tett, rendelkezik szabályos lőszerelem tárló hellyel,
a lőszerszerelési engedélyt kérelmezte a lakhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon
(ugyanott, ahol a vadászfegyverét engedélyezték) és az engedélyt megkapta.
6. kérdés: Milyen kaliberjelű lőszer szerelhető házilagosan?
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Csak olyan lőszert szabad készíteni, amely
rendeltetésszerűen használható az újratöltést végző engedélyezett fegyverében.
Például aki rendelkezik egy 12/76 kaliberű
sörétes puskával, az készíthet 12/76 kaliberű
töltényt, de mivel a 76 mm-es töltényűrből
rendeltetésszerűen használható a rövidebb
lőszer, szerelhet akár 12/70, 12/65, stb. kaliberű töltényeket is. Fordítva azonban nem
igaz: aki kizárólag 12/65 kaliberű sörétes
fegyverrel rendelkezik, nem tölthet 12/70
kaliberű patront. Ennek oka, hogy a hoszszabb töltényt nem szabad a rövidebb töltényűrből kilőni, az balesetveszélyes lenne,
így nem tekinthető rendeltetésszerű használatnak.
12-13. kérdés: Mit jelent a magyar szabvány szerinti L3 érték? Mit jelent a magyar
szabvány szerinti G1 érték?
A magyar szabvány szerinti L3 érték lőszernél a megengedett maximális hüvelyhosszat,
fegyver töltényűrjénél pedig a töltényűr minimális hosszúságát jelenti. Megjegyzem, az
adott kaliberre előírt maximális hüvelyhosszt
a legtöbb újratöltő szakkönyv is megadja
a töltési adatok mellett.
A magyar szabvány szerinti G1 érték lőszernél a megengedett maximális lövedékátmérőt, fegyvernél pedig közvetlenül
a töltényűr után (még az átmeneti kúp és
a huzagolás előtt) a megengedett legkisebb
csőfurat átmérőt jelenti.
24. kérdés: Az azonosnak látszó, de különböző gyártmányú, típusjelzésű lőporok
egymással megegyező ballisztikai tulajdonságokkal rendelkeznek-e? Véletlen
felcserélésük milyen következményekkel
járhat?
A lőporok ballisztikai tulajdonságait a
szemmel többé-kevésbé összevethető alakés a szemcseméret mellett a lőpor külsőleg

nem látható összetétele, gyártástechnológiája, külső rétegének bevonása is befolyásolja.
Emiatt az azonosnak látszó, sőt akár azonos
gyártójú, de különböző típusjelzésű lőporok
szinte mindig egymástól eltérő ballisztikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
A különféle lőporok véletlen felcserélése
szerencsés esetben rossz minőségű, használhatatlan, de biztonságos töltényt, szerencsétlen esetben pedig a fegyver tönkremenetelét okozó, balesetveszélyes lőszert is
eredményezhet.
62. kérdés: Mit nevezünk szabadon repülésnek, miért törekszünk a csökkentésére?
A lövedék szabadon repülése alatt azt
az utat értjük, melyet a lövedék tesz meg
a töltényhüvelytől a megindulás és a cső átmeneti kúpjába – a huzagolás kezdetétől –
való besajtolódás között. Minél nagyobb
a szabadon repülés, annál nagyobb az esélye az excentrikus lövedék besajtolódásnak,
a megnövekedett sebességszórásnak, melyek rosszabb szórásképhez vezetnek. A kiégett, kopott, előrevándorolt átmeneti kúp
értelemszerűen növeli a lövedék szabad
repülését. A szabad repülésnek a szokásostól könnyebb (rövidebb) lövedékeknél előforduló extrém esete, amikor a lövedék már
elhagyta a hüvelyszájat, de a besajtolódás
(tömítés) még nem jött létre. Ilyenkor a lőporgázok megkerülik a lövedéket és az átmeneti
kúp gyors tönkremeneteléhez, kiégéséhez
vezethetnek. Tehát a szabadon repülés csökkentésére a fegyver kímélése és a jobb szóráskép elérése érdekében törekszünk.
A következő számban folytatjuk az újratöltő vizsga kérdéseinek boncolgatását.

HAMZA EMIL

ujratoltes.konyv@gmail.com
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Postabontás

Körözés
Keressük azt az ismeretlen elkövetőt,
aki feltehetően a személyautójával május 25-én 21 és 22 óra között – tehát már
rossz látási viszonyokban – az Egyek és
Tiszacsege közötti Tisza-gáton, az egyeki
Sólyom Vadásztársaság területén elgázolt egy ellés előtt álló őzsutát.
A sutából – és ez igazán nagy ritkaság –
négy (!) jól fejlett, a gázolás következtében sajnos elhalt gida pottyant ki. A gáton a megengedett legnagyobb sebesség
40 kilométer/óra, és csak engedéllyel szabad rajta közlekedni. Az ismeretlen tettes
a gázolást követően elhagyta a helyszínt,
a vadásztársaság megtette a rendőrségi
feljelentést. Ha bárki tud valamit az ismeretlen gázolóról, az autójáról, amelyen
azért látszódnia kell az ütközés nyomainak, kérjük, hívja a szerkesztőségünket
vagy a rendőrséget.
A hír a huntingpress.eu honlapunkon jelent
meg először (június 8.), a hozzászólások ehhez
érkeztek.
O. Gyula
Akkor most lehet rám köpködni, meg köveket hajigálni! Én megértem és sajnálom is
szegény párát, de szerintem a gázoló nem
akarta elütni, ha el akarta volna, el is vitte volna a csomagtartóban. Az ilyen csellengő állatokat eltalálni autóval nem nagy művészet.
Motorkerékpárral kaptam el egy vaddisznót,
nem mentem gyorsan. Mindketten továbbmentünk szerencsére. SENKI, mondom, SENKI nem fizet a motorban keletkezett kárért,
a biztosítóm nem, a vadásztársasággal meg
már nem hajlandó semelyik biztosító alkudni, annyi a kár! A vad meg állami tulajdon,
mehetünk mi károsultak a sóhivatalba?! ...

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július

CC
Tisztelt O. Gyula! Felhívnám figyelmét az
alábbiakra, mert úgy gondolom, hogy nincs
tisztában a KRESZ-szel, így pedig nem javaslom, hogy a jövőben bármilyen járművel
részt vegyen a közlekedésben. „(4) A jármű
sebességét az (1)-(3) bekezdésben említett
sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezető járművét meg tudja
állítani az általa belátott távolságon belül
és minden olyan akadály előtt, amelyre az
adott körülmények között számítania kell.”
Gáspár Tibor
Sajnálom szegény állatot. Húsz éve vadászember vagyok magam is, de azért itt nem
feltétlenül elkövetőről és körözésről kellene
beszélni, pláne a jogszabályi háttér ismeretében, amely egyértelműen kimondja, hogy
mindenki viseli a saját kárát, azaz a vadászatra jogosult a vadban keletkezett, a járművezető a gépjárműben keletkezett kárt.
Beregi Vadász
Én nemrég a Pilisi parkerdő területén találtam egy gázolt bakot. Körülbelül 400 grammos agancsa volt, de senki sem veri a port
miatta, mint itt. Egy kis szakma: az őz egy,
vagy két utódot tud nevelni. A négy semmilyen esetben nem maradt volna meg, sem
a három. A suta lehet, hogy belepusztult volna az ellésbe.
A Török
Én is sajnálom az állatot. Viszont nehogy már
ne mehessek ki az ÚTTEST-re a járművemmel, mert ők éppen kiugrálnak. Épp elég
gond lehet az embernek (aki ugye most itt
a csúnya, cserbenhagyó, állatkínzó gyilkos),
hogy valószínűleg soha senki nem fogja

½ Folytatás a 468. oldalról
Ezzel a jogosult gyakorlatilag az egyébként
fizetendő peres illeték mintegy feléért jogerős ítélettel azonos érvényű irathoz juthat,
amelynek birtokában végrehajtási lap kibocsátását kérve indíthat közvetlen bírósági
végrehajtást az adós ellen.
A fizetési meghagyás a jogi személyek és
jogi képviselővel (ügyvéddel, jogtanácsossal) eljáró személyek részére kizárólag elektronikusan indítható, mások azonban választhatják az elektronikus út helyett az eljárás
személyes megindítását bármely közjegyzői
irodában. A tapasztalat és a statisztikák szerint ma a fizetési meghagyás kibocsátása
révén három hónapon belül megindítható
a végrehajtás az adós ellen, ha a fizetési meghagyás ellenére sem teljesíti a követelést.
Ellentmondás: Amennyiben az adós nem
ért egyet a fizetési meghagyásban foglaltakkal, úgy a kézbesítéstől számított 15 napon
belül úgynevezett „ellentmondással” élhet.
Az ellentmondás folytán az eljárás perré
alakul, azonban ellentmondásra az ügyek
kevesebb, mint 10 százalékában kerül sor
– a perré alakult ügyek száma évente mintegy
6 százalék. Ebből és a fent írtakból minden olvasó eldöntheti, hogy a fizetési meghagyás
hatékony intézmény-e vagy sem. Ami pedig
az eljárási díjat illeti – a fizetési meghagyásnak ugyanis nem illetéke, hanem díja van –,
azt jogszabály határozza meg, és azt nem az
eljárást lefolytató közjegyzőhöz, hanem az
elektronikus rendszert felállító, működtető
és karbantartó szervhez, a Magyar Országos
Közjegyzői Kamarához (MOKK) kell befizetni.
Dr. Parti Tamás
a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke

megtéríteni a kárát, amit az állat okozott, és
még föl is jelentették! Nevetséges!
Punyu
Sajnáljuk, persze, hogy sajnáljuk az őzsutát,
főleg a 4 gida végett is. De ki tehet arról, ha
normális tempóval mész az úton az autóddal, és kiugrik eléd a vad? Elütöd, elpusztul. Nem elég az autódban keletkezett kár
– amely lehet akár 150-200 ezer forint is – de
még meg is büntetnek, mert elütötted.
Dodo
Az okoskáknak! Nem közúton történt, hanem a GÁTON! Értik kedves uraim? A cikket
kérem jól és érthetően elolvasni... Sajnálom
az állatokat! Üdv!
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Tacskó Munka-Európa Kupa
A csütörtök délelőtt lefektetett csapákat az éjszaka folyamán többMagyarországon először, május pünkösdi hétvégéjén, a Magyar
Tacskótenyésztők Egyesülete, a MEOE nagyatádi szervezetével közö- ször is heves záporok áztatták, ami a nehézségi fokot tovább emelte.
sen rendezett a tacskók számára Nemzetközi Mindenes Munkavizs- A neves vadászterületnek általunk jól ismert a vadbősége, de a külföldi versenyzőkre ez a meglepetés erejével hatott. Péntekre virradóra
gát (Inter VGP), a híres Kaszópusztán.
A festői környezetben megtartott rendezvényt Balázs József, kiderült az ég, de a munkák megkezdéséig bizony minden mesterséa MEOE nagyatádi szervezetének és egyben a Terrier és Tacskó Va- ges nyomot jócskán keresztezte már az éjszakai vadmozgás. A csadászkutyás Teljesítménybírói Testület elnökének vezényletével pák kidolgozása során több versenyző is találkozott elugró dámmal,
őzzel, szarvassal. Mindezek
Korózs András, a MEOE elnöegyüttes
következményeke nyitotta meg, köszöntve
ként az első fázisban kiesett
a résztvevő külhoni és hazai
a 14 induló párosból 9, így
résztvevőket, versenyzőket,
a kupáért csak öten versebírókat és szervezőket.
nyezhettek tovább. A két
Galamb Gábor, a méltó
magyar versenyző – Szigeti
helyszínt és professzionális
János, Helvéciai-Vulpes Dinásegítő csapatot biztosító HM
val és Tasi Norbert, Blume des
Kaszó Erdőgazdaság Zrt. veKönig Gyurmával – is sajnos
zérigazgatója üdvözlésében
a távozók közé került.
kiemelte a vadászkutyázás
Az engedelmességi és
elengedhetetlen jelentőséa kajtató feladatokat, a föld
gét, valamint a vadászkutyáalatti és a vízi fázisokat mind
sok számára a cégnek a téma
az öt továbbjutó páros teljeiránt elkötelezett támogatá- I. helyezett: Kyrah von der Jufferfey, vezetője: Alfred Schmucki (CH),
sítette kisebb-nagyobb küsát. Ezt követően Korózs Gá- 276 pont (CACIT díj), II. helyezett: Dunja vom Fuchshag, vezetője:
lönbségekkel.
bor fajtaspecifikus FCI-MEOE Ulrich Sand (CH), 265 pont, III. helyezett Urmel vom Waldesgraben,
A verseny nehézségét, níküllem- és munkabíró, a vizs- vezetője: Magnus Latzel (D), 258 pont
vóját fémjelzi, hogy a kiadhaga vezető bírója, ismertette a
következő napok részletes programját, a tacskók és vezetőik bemu- tó CACIT címet mindössze egyetlen kutya kaphatta meg, elérve az
FCI által szigorúan meghatározott pontszámot.
tatását követően a bírói köröket, a csoportbeosztásokat.
A remek időjárás szerencsénkre kitartott egészen a verseny végéig.
A Munka-Európa Kupán megjelent nyolc ország versenyzői – osztrákok, németek, belgák, csehek, svájciak és mi magyarok – 2-2 pá- A záró és díjkiosztó ünnepségen az első három helyezettnek a Belovai
rost indítottak. Hollandiából és a nem éppen közeli Finnországból Pál fafaragó, Bence László csontfaragó és Varga „Dekor” János által
1-1 tacskó és vezetője vett részt a startszám-sorsoláson. A tacskók készített díjakat, emlékplaketteket Szmolka János, a MEOE elnökségi
tagja, a MEOE kaposvári szervezetének elnöke adta át. Különdíjként
mindhárom szőrváltozata rajthoz állhatott.
Korózs Gábor vezető bíró munkáját segítette az FCI által delegált vadászati lehetőséget ajánlott fel a rendező és a két szomszédos erSteffen Maar (D), egyetlen női bíróként Monika Illova (CZ), Dhr Van dőgazdaság mindhárom dobogós helyezettnek. A győztes egy csaden Eyden (B), a Terrier és Tacskó Vadászkutyás Teljesítménybírói ládi hétvégét is eltölthet Kaszón, egybekötve egy kétnapos tarvadTestületből dr. Mátrai József, Utasi Miklós, Stemler József és Vörös vadászattal. A második helyezett őzbakvadászati lehetőséget kapott
László; vendégbíróként Nyúl András a Magyar Véreb Egyletet kép- a Zalaerdő Zrt. jóvoltából, míg a harmadik helyezett a SEFAG Zrt. felviselte, míg jómagam a Német Vizsla Klub Egyesület részéről voltam ajánlásaként egy hétvégi tarvad-vadászati lehetőséget nyert.
A szervezőktől minden résztvevő ajándékcsomagot kapott. A verjelen.
Ez a mindenes vizsga az egyik legnagyobb megmérettetés, ahol senyzők részéről a győztes kutya vezetője, Alfred Schmucki köszönte
a tacskó, a köztudatban „csak” kotorékkutyaként ismert ősi vadász- meg a kiváló szervezést, ígéretet téve, hogy visszatérnek még erre
kutyafajta bizonyíthatta a sokoldalú használhatóságát, és bemutat- a csodálatos vidékre.
Kapronczai Tamás teljesítménybíró
hatta a vezetőjével közösen végzett, összehangolt munkáját.
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VADÁSZKUTYA

Tisztújítási taggyűlés
a Német Vizsla Klub Egyesületnél
Az új elnök Babiczky Attila, Eppel
Jánost tiszteletbeli elnökévé választotta a Német Vizsla Klub Egyesület.
A hagyományokhoz híven most is
a dunaföldvári Vár étterem adott otthont az egyesület közgyűlésének, június 9-ikén. Az elnöki és a bizottsági
beszámolók után alapszabály módosítás is szerepelt a napirendi pontok
között, majd lemondott a vezetőség.
A felszólalók között szinte mindenki
méltatta a lemondott elnök és csapata érdemeit. A leköszönő elnök,
Eppel János mindenkinek megköszönte a segítséget, amit a munkájá- Babiczky Attila köszönti Eppel Jánosné, Rózsát
hoz nyújtottak. A tisztújító választás
titkos szavazással történt és gyakorlatilag minden posztra új tisztségviselő került. A megújult
vezetés mellett Babiczky Attila munkáját két alelnök, Szikinger János és Palánki Gábor segíti
a jövőben. A gyűlés végén Eppel Jánost a Német Vizsla Klub tiszteletbeli elnökének választották. A hazai kynológiában eltöltött több mint négy évtizedes tevékenységét a Hubertus
Kereszt arany fokozatával ismerték el. Az elnöki munkát segítő felesége pedig az illendő virágcsokor mellett díszes vázát vehetett át.
A. G.

Képességvizsga Őcsényben
A Német Vizsla Klub Egyesület tavaszra tervezett utolsó képességvizsgáját rendezte
a Tolna megyei Őcsény határában május
19-én, az Aranyfürt és a Dunagyöngye Vadásztársaság területein. A vizsgán három
bírói kört alakítottak ki, amelyek munkáját
a vezetőbíró, Konyecsnyi Károly fogta össze.
A képességvizsgára tizenöt kutyát neveztek,
köztük egy weimari-, öt drótszőrű német-, és
kilenc rövidszőrű német vizslát. A nevezett
tizenöt kutyából egy visszalépett, tizenkét
kutya első díjjal zárta a vizsgát, kettő pedig
harmadik díjat kapott. Konyecsnyi Károly
véleménye szerint a vizsgára előkészített területeken – a kihelyezett madarak mellett –
volt szépen vadfácán is, így minden vizsgázó
kapott lehetőséget arra, hogy képességeit
és öröklött tulajdonságait megmutathassa.
Agyaki

Vérebverseny Sárosfőn
A Magyar Véreb Egylet hagyományos nyári
nehezített vércsapa versenyét június 9-én
rendezte a Bakonyerdő Zrt. Devecseri Erdészetének területén.
Ez a verseny kiváló lehetőséget ad a fiatal
vérebek felkészültségének a felmérésére,
és ragyogó alkalom a vérebvezetők népes
táborának összejövetelére is. A rendezvényt
megelőző napon a bírók lefektették a Maróti Béla vezető bíró által korábban már kijelölt csapákat, így egyenlő
feltételek várták a versenyzőket. A szombat reggeli
megnyitón Varga László,
a házigazda Bakonyerdő Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket, amely
során megemlékezett arról,
hogy 1936-ban ezen a híres
vadászterületen, Eszterházy
Tamás gróf birtokán rendezték azt a nemzetközi vérebversenyt, amelyen id. Fuchs Antal nemcsak
magának, hanem az egész magyar vérebezésnek olyan világhírnevet szerzett, amelynek emléke mindmáig él.
A szép számú érdeklődő számára a vérebek
munkájának megfigyelését lehetővé tévő
I. számú szabályzat használata tette igazán
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izgalmassá a versenyt. Mindenkinek módjában állt valamelyik véreb munkáját a koronával „élesben” követni. A derékszögű törések,
és a hegyes szögű visszatörés kidolgozása
nemcsak a nézők számára volt izgalmas, hanem szakmai szempontból is komoly információkat szolgáltatott a bírók számára.
A hét versenyzőn kívül öt vérebet az elővizsgára, két kutyát pedig a tenyészszemlére
vezethetett fel a gazdája. A rendezvény ön-

2. Vereczkei Bálint Szentpéterfölde Aba (H),
vezetője Vereczkei Bálint, 2654/09 I. díj
3. Körcsönyei Máté (H), vezetője: Misó Mihály, 2285/05 I. díj
4. Odvaskői Izsó (H), vezetője: Süveges
György, 2388/06 I. díj
5. Rábaparti Vadász Nency (H), vezetője:
Bartha Ferenc, 2849/10 I. díj
6. Eperjesi Betyár Aramis (H), vezetője: Bódi Péter, I. díj
7. Tölösi Erdőjáró Álmos (H), vezetője: Horváth Róbert, 2593/08
I. díj 140 pont

Az elővizsga eredményei

zetlen támogatásáért ehelyütt is köszönetet
mondunk a Bakonyerdő Zrt.-nek, különösen
pedig a Devecseri Erdészetnek.

A fővizsga díjazottai
1. Rábaparti Nyomkereső Arany (B), vezetője:
Perjési Balázs, 220/10 I. díj

1. Blood Hann Bay Azura (H),
vezetője: Majlinger Zoltán,
2800/10 196 pont, megfelelt
2. Tura Galgamenti Britta (H),
vezetője: Szigeti János, 3007/11 220 pont,
megfelelt
3. Újbereki Csillag Bagira (H), vezetője Varga
István, 2947/11 216 pont, megfelelt
4. Vajda Csaba Kispipin Aliz (B), vezetője Vajda Csaba, 227/11 152 pont, megfelelt
Nyúl András
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MIRE SZABAD VADÁSZNI?
Júliusban: őzbakra – vaddisznóra – borzra
– aranysakálra – rókára – pézsmapocokra –
nyestkutyára – mosómedvére – dolmányos
varjúra – szarkára
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Deportálják a kacsákat
A FŐKERT Nonprofit Zrt. az
algásodást megakadályozó
növényeket telepít a Városligeti-tóba – adta hírül a Budapesti Városüzemeltetési
Központ (BVK) Zrt. májusban.
Mivel a tavon élő vadkacsák
veszélyeztetik a vízösszetételt és az új növényi kultúrát,
a madarakat próbálják áttelepíteni, eddig félsikerrel.
A többi között 500 lila, rózsaszín és fehér tündérrózsa
díszíti majd a tavat, ezek a
vízben jelenleg túl magas
százalékban jelenlévő nitrogént és foszfort dolgozzák fel. Hogy a
növényekben ne tegyenek kárt, „a vadkacsák egy részét – természetesen állatbarát
módon – befogják”, írta közleményében
a BVK Zrt. A tervek szerint a mintegy 100
madárból 10-15-öt hagynak meg, a többit
elszállítják. A kacsákat ajtós-lecsapós, hálós ketrecbe etetik be. A madarakat ezután
lesötétített utánfutón szállítják Gödöllőre,
egy horgásztóhoz, ahol már élnek vadkacsák. És hogy mennyi esély van rá, hogy
akár ugyanazok a madarak térnek vissza,

 FOTÓ: Máthé Zoltán – MTI
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A hét napja

A hó napja

HOLDNAPTÁR

akár újak érkeznek például a szomszédos
Fővárosi Állat- és Növénykert Nagytaváról?
Nincs rá garancia, ismeri el a szakember.
Hozzáteszi: kérdéseink nyomán született
egy ötlet, hogy az áttelepített vízivadat
meggyűrűzik, és így nyomon tudják követni
az esetleges visszavándorlást. Erre azonban
legkorábban a vonuláskor lehet számítani
– magyarázza, mert a költés miatt a kacsák
most nem migrálnak. Az eredmények függvényében az sem elképzelhetetlen, hogy
jövő nyáron, a turistaszezon előtt ismét be
kell fogni a kacsákat. A befogás egyébként
nem megy zökkenőmentesen, a Városliget
látogatói ugyanis a tiltó táblák ellenére továbbra is etetik a madarakat, így azok nem
éhesek, nem mennek be a csapdába. Emellett arra is volt példa, hogy az arra járók kiszabadították a kacsákat.
-fa-
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HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK

Megjelent a legújabb
fegyverrendelet
A lőterekkel, a lőfegyverekkel, a lőszerek hatósági tárolásával, a fegyvertartással kapcsolatos
szabályozásról, valamint a házilagos lőszer-szereléshez és újratöltéshez szükséges elméleti
és gyakorlati követelményekről lehet tájékozódni a Magyar Közlöny 57. számában. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazói vizsga, valamint a házilagos lőszerszereléshez és
újratöltéséhez szükséges vizsga díja vizsgánként 10 ezer forint. Az összeget a vizsgákat lebonyolító megyei rendőr-főkapitányságokon, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság számlájára kell befizetni. A díj tartalmazza a bizonyítványt is. Megváltozott az is, hogy ki
kaphat mentességet a fegyvertartási vizsgák alól: A fegyvertartáshoz előírt elméleti és gyakorlati vizsgát az igazságügyi fegyverszakértőnek nem kell letennie, valamint a gyakorlati
ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha a kérelmező puskaműves, illetőleg fegyverműszerész
vizsgával rendelkezik, továbbá felmentésben részesül az is, aki legalább középfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a sörétes puskát kérelmező érvényes
mezőőri igazolvánnyal rendelkezik. A jogszabály a honlapunkon megtalálható!

Dögkút helyett
konténer
Május 11-től lépett érvénybe a Vidékfejlesztési Minisztérium új rendelete az állati eredetű melléktermékek biztonságos felhasználásáról, ártalmatlanításáról, gyűjtéséről,
szállításáról és tárolásáról (tetemek, belsőségek, csontok stb.). Az új rendelet mindenben
megfelel az uniós előírásoknak, a korábbinál
hatékonyabb, biztonságosabb nemzeti szabályozás, amely a járványvédelmi előírások
fenntartásával közvetett módon hat az élelmiszerlánc biztonságára is. Meghatározza
mind az állattartók és az állati termékek kezelőinek, mind pedig az illetékes hatóságok
feladatait. Fontos, hogy az elhullott állatok
elföldelésének, hamvasztásának szabályaira,
előírásaira vonatkozóan speciális előírásokat
is tartalmaz. A gyűjtőhelyek a magánszemélyek elhullott állatainak, a veszélyes hulladéknak minősülő állati melléktermékek biztonságos összegyűjtését, kezelését is szabályozza,
egyszerűbbé teszi.

Fordítva jobb
340 igennel, 4 ellenszavazattal fogadta el
az Országgyűlés az úgynevezett „fordított
adózásról” szóló törvényjavaslatot. Ennek
a lényege röviden az, hogy az eddigiekkel
szemben az eladó nem számít fel általános
forgalmi adót (áfát), azt a vevőnek kell közvetlenül az államnak megfizetnie.
Az új törvény július 1-től hatályos és elsődleges célja a mezőgazdasági áfacsalások
visszaszorítása.
A gabonafélék, az olajos magvak, és a fehérje növények értékesítésekor a fordított
adózás szabályait kell alkalmazni. (Ide tartozik: kukorica, búza, árpa, rozs, zab, tritikálé,
napraforgó, repce és olajrepce, valamint
a szójabab.) A fordított áfa bevezetése a tisztességes piaci szereplőket hozza versenyhelyzetbe az áfacsalókkal szemben.
Tehát „fehéríti” a gazdaságot és átláthatóvá teszi a hazai gabonakereskedelmet.
Mindezek a becslések szerint mintegy 1015 milliárd forinttal növelik a költségvetés
áfabevételeit.

Még használhatóak a megmaradt krotáliák
Módosította az azonosítójel használatáról szóló jogszabályt a Vidékfejlesztési Minisztérium
erdészeti, halászati és vadászati főosztályának vadászati osztálya, miután a visszajelzések
szerint az új dátumjelzéssel ellátott azonosítók rendeltetésszerű használatát egyes ágazati
szereplők szándékosan félreértelmezték.
A kérdéses rész a 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletében, a 43. § (1) bekezdésének végén így
szólt: „A jogosultnál lévő, fel nem használt azonosítójelek érvényességét a vadászati hatóság
a következő vadászévre meghosszabbíthatja.” A szaktárca vezetője most a 45/2012. (V. 8.) VM
rendeletének 34. § (2) bekezdésében ezt a mondatot hatályon kívül helyezi a 2004-es rendelet vonatkozó bekezdésében. A megmaradt azonosítójelek tehát az idei, átmeneti vadászati
évben, 2013. február utolsó napjáig felhasználhatóak.
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Csatlakozzon Ön is
Google+ oldalunkhoz
Már a HUNTINGPress információs magazint
is megtalálja a feltörekvő közösségi oldalon.
Csatlakozzon hozzánk,
hogy itt is könnyedén
figyelemmel kísérhesse
a legfrissebb és legfontosabb vadászattal kapcsolatos híreket!

„Like”-oljon és nyerjen!
Nyomja meg a „Tetszik”
avagy „Like” gombot
a Magyar VADÁSZLAP
Facebook oldalán, és legyen Ön is rajongónk a
népszerű közösségi siteon! Megéri klikkelni, hiszen minden ezredik
csatlakozó könyvajándékkal gazdagodik!
Tagja lehet a Magyar VADÁSZLAP és a
HUNTINGPress információs magazin internetes közösségének! Facebook oldalunkat megtalálja a facebook.com/magyarvadaszlap
címen.

„Erdőn, mezőn járva”

A hazai természetet bemutató festményeket
láthatnak az érdeklődők a szántódpusztai
Kulturális Központban október 15-éig. Balter
József, Iván István, Marics Attila, Matyikó
Tibor és Szarvas Pongrác természet- és vadászfestők alkotásai mellett Fabó Ferencnek,
a Mezőföld Természetfotó Egyesület elnökének önálló kiállítása is megtekinthető.

„Erdők mélyén, vadak útján”
A Zala megyei Vadászkamara és Vadászszövetség „Erdők mélyén, vadak útján” címmel
hirdet rajzpályázatot általános iskolás gyermekek számára alsó és felső tagozatos korcsoportban. A beküldési határidő augusztus
15. A pályaműveket a vadászkamara címére
(8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 39.) kell beküldeni! További részletek a honlapunkon.
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Vadásszon velünk! Vadgazdálkodási támogatás

Irodalmi pályázat
Néhány évi szünet után szerkesztőségünk
újra kiírja nyilvános irodalmi pályázatát,
melynek ismét van egy központi témája:

A KERESŐ ÉS A CÉLTÁVCSŐ
A maximum 8 ezer karakterből álló pályamunkákat szeptember végéig kérjük eljuttatni a szerkesztőség postai címére:
1031 Budapest, Rozália u. 59/a. vagy
a palyazat@vadaszlap.hu e-mail címre.
A pályamunkákat októberben szakmai zsűri
bírálja el, a díjnyertes, valamint
a szerkesztőség által kiválasztott írásokat
a lap karácsonyi mellékletében, illetőleg
a www.huntingpress.eu honlapunkon
közöljük.

A pályázat díjazását a hazai
– optikákkal kereskedő – cégek vállalták,
a díjak ismertetésére a szerződések
megkötését követően visszatérünk.
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A vadgazdálkodáshoz és a hozzá tartozó szolgáltatásokhoz is biztosít támogatást a 49/2012.
(V. 22.) VM rendelet, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeit
tartalmazza. A támogatást a többi között azon kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások igényelhetik, amelyek élelmiszer-feldolgozási tevékenységüket a támogatási
kérelem benyújtását követően kezdik meg. A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására, az
élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, továbbá üzemirányítás korszerűsítésére, valamint vágópontok létrehozására és
korszerűsítésére. A támogatás ügyfelenként maximum 3 millió forintnak megfelelő euró lehet. A kérelmet július 23-ig postai úton lehet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak
(MVH) a beruházás megvalósítási helye szerint illetékes megyei kirendeltségére benyújtani.
A rendelet teljes szövege a honlapunkon megtalálható.

Kittenberger-nap
A XVII. Kittenberger Kálmán napot rendezték meg június 9-én Nagymaroson a híres vadász, Afrika-kutató
emlékére, ahol közel negyven esztendeig lakott. A rendezvényre látogatókat hol napsütés, hol zápor fogadta,
de így is szép számmal gyűltek össze a színpad körül,
illetőleg a főzőverseny helyszínén. A rendezvényt Petrovics László, a város polgármestere nyitotta meg, majd
adta át a szót Rácz Gábornak, az OMVK Főváros és Pest
megyei Területi Szervezete elnökének. A megnyitóbeszédek után következett a koszorúzás, ahol a család
mellett többek között a Vadász Könyvklub, a Felvidéki
Lévai Magyar Vadásztársaság, a börzsönyi Borostyán
Vt. tette le koszorúit Kittenberger Kálmán mellszobra
előtt. A koszorúzás mellett egész nap színes programok
várták a látogatókat, sajnos a vadászok el-elmaradoztak a jeles eseményről, de így is jó néhány árus kínálta vadászathoz köthető portékáját. A művelődési házban a Borostyán Vt. és
a Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vt. trófeakiállítását nézhették meg a látogatók. A rendezvényt egy közelmúltban történt haláleset árnyékolta be, mivel Sárog Tibor, a város ismert vadász egyénisége távozott az örök vadászmezőkre. A képes tudósítás a honlapunkon olvasható!

A gyurgyalag az „Év madara”
Lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) internetes szavazása
a 2013-as év madaráról.
A legtöbb szavazat a gyurgyalagra érkezett, így jövőre ennek a madárnak a védelmével foglakozik kiemelten az egyesület.
Egy hónap alatt 7460 szavazat érkezett, ebből 3247 a gyurgyalagra (43,5%), 2827 az erdei
fülesbagolyra (37,9%) és 1386 a fürjre (18,6%).
Az „Év madara” program célja és küldetése
olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi
szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak
(például: gazdálkodóknak, vadászoknak, pedagógusoknak és tanítványaiknak) különösen fontos szerepe van.

 FOTÓ: Sári Zoltán

Szerkesztőségünk és a Pannonvad Vadászatszervező iroda szeptember elsejétől közös exkluzív vadkacsa, gerle és
fürjvadászatot szervez a Dunadeltába (Románia).
Egy-egy csapatot szerkesztőségünk valamelyik
munkatársa fogja a négynapos
vadászatra elkísérni.
További információkkal a
242-0042-es telefonon, a huntingpress.eu
honlapon, valamint az info@vadaszlap.hu
e-mail címen állunk az érdeklődők, jelentkezők rendelkezésére.
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HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK

Élőhely-fejlesztésre alapozott
vadgazdálkodás

Kell egy hely
A 2007-ben önállóvá vált, 4515 hektáros
vadászterületen gazdálkodó Győr-Moson-Sopron megyei Mórichidai Föltulajdonosi Közösség május 19-én saját építésű vadászházat avatott. Vadászaik a jelen
ciklus előtt nagyobbrészt a területen működő két előző vadásztársaság tagjai voltak. Éppen az új vadászközösség összekovácsolásának szándékával döntöttek
2011-ben a vadászház telkének megvásárlásáról és rendkívül nagy lelkesedéssel kezdtek az építkezésbe és parkosításba. Ahogyan
egy családnál is jogos igény – mondják – a vadászközösségnek is kell egy saját otthon, ahol
társasági életet élhetnek, rendezvényeket tarthatnak, s a vadászatok után, vagy más jeles
alkalmakkor ebédre összeülhetnek, s a vadászélményeiket egymással megoszthatják.
Az Ftk. tagjai az anyagi terheket egyenlő arányban osztották meg egymás között, és a temérdek munkát is mindenki úgy segítette, ahogyan csak tudta.
A takaros vadászház a kiszolgáló létesítményeivel, a hangulatos terítékhellyel,
díszes parkjával igazán szemet és szívet
gyönyörködtető látvány, a környék éke.
Azért, hogy minden vadásztársuk emléke
fennmaradjon, a park fő helyén az örök
vadászmezőkre költözött vadásztársaikra
gondolva, egy hatalmas emlékfát állítottak. Sajnos, akkor még senki nem gondolhatta előre, hogy az avatási ünnepségre már Maurer Sándor vadásztársuk nevét kell felvésni az életfára.
Az avató ünnepség és a házi áldás alkalmával a ház oldalába egy „időkapszulát” is befalaztak, amelyben a házavatáskor levágott nemzeti színű szalaggal díszítve helyezték el a Házalapító Okiratot és a barátság jelképeként pedig egy palack igen jóféle csíkvándi vörösbort.
„A mórichidai vadászok hajlandók és képesek a vadgazdálkodási feladatokhoz szükséges
anyagi források önzetlen biztosítására” – írták egyebek között az alapító levélben – és így
a vadállomány természetközeli, bölcs hasznosításának követelményeit nem szorítja háttérbe
semmiféle költség-haszonelvű vadgazdálkodási kényszer.
Aki pedig házat épít – különösen a mai válságos időkben – az mindenképpen a jövőépítés
elkötelezett híve.
HoZso
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INFORMÁCIÓS MAGAZIN

 FOTÓ: Turóczi Anett

Az OMVK Vadvédelmi és
Vadgazdálkodási bizottsága,
az OMVK Csongrád megyei
Területi Szervezete a fenti
címen invitálta az érdeklődőket június 7-én a Bogárzó
Vadászegyesület
területén
megtartott, terepi bemutatóval kiegészített, "A vadgazdálkodás időszerű kérdései"
sorozat ez évi rendezvényére.
Mészáros György részletes tudósítása honlapunkon.

HUNTING

Az országosan elfogadott, a vadászlőfegyverek adásvételéhez, átadás-átvételéhez, valamint ajándékozásához szükséges
szerződésmintákat is megtalálják honlapunkon.
(06. 05.)
Az új civiltörvény, valamint a módosított
Ptk. alapján elkészült a vadásztársaságok
Alapszabály mintája, amely szintén letölthető.
(05. 16.)
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. agrárportfóliójába tartozó 22 állami erdőgazdaság
képviselte a magyar vadászatot SzaúdArábiában a május 15. és 18. között megrendezett 2012 Travel Fair utazási kiállításon.
(06. 04.)

Visszatért a leégett kisvárdai nádasba a
korábban ott fészkelő védett madarak egy
része, költenek az újraéledő területen és
fiókákat is nevelnek.
(06. 08.)
Balassagyarmat ad otthont szeptember
7-9. között az I. Szlovák-magyar horgászvadász fesztiválnak. A hétvége második
napján tartja a Nógrád megyei vadászkamara a megyei vadásznapot.
(05. 31.)
Nappal támadt birkára egy aranysakál a
Somogy megyei Mariettapusztán. A gondok hat éve kezdődtek, és a helyzet folyamatosan romlik.
(05. 21.)
Kézikocsin húzta maga után a lőtt szarvast
egy rabsic, akit május 24-én hajnalban,
Ságváron fogtak el a rendőrök és a SEFAG
Zrt. dolgozói.
(05. 25.)
Honlapunk „Videók” című rovatában is
megtekinthető a gunmagazin.com koronglövészet alapjait bemutató háromrészes videó sorozata.
(05. 15.)
Rálőhetnek ezentúl a vadőrök a helyszínen rajtakapott orvvadászokra – egy indiai államban.
(05. 24.)
Újabb medvetámadások történtek május
elején Székelyföldön, ami azért szokatlan,
mert tavasszal nem jellemzőek az ilyen
esetek.
(05. 10.)
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IN MEMORIAM

Dr. Sterbetz István (1924-2011)
Az idők viharától kíméletlen pusztításával ismét egy hatalmas életfa
dőlt ki, május 18-án elveszítettük dr.
Sterbetz Istvánt, a hazai és nemzetközi hírű természettudós vadászt. Az
igazán páratlan „curriculum vitae”
teljes feldolgozásával még adós a tudománytörténet, ezért ehelyütt csak
e rendkívül gazdag és termékeny életpálya legfontosabb állomásairól emlékezhetünk meg.
1924. január 20-án született a Békés megyei Nagyszénáson földbirtokos családból, amelyben a vadászat tudományával – ahogy
mondják – „von hausaus” ismerkedhetett meg, már kora gyermekkorában. Szarvasi gimnazista éveiben elkötelezte magát a vadászat
mellett a madártannal és annak avatott művelőivel – a tragikus sorsú
Vasvári Miklóssal és dr. Beretzk Péterrel. Debrecenben szerzett mezőgazdász diplomát 1946-ban, majd másoddiplomásként a szegedi
tudományegyetemen végzett biológia-földrajz szakon. Az egyetem
Állattani Tanszékén dolgozott két évig, amikor származása miatt
eltávolították. Nehéz idők következtek ezután, a mellőzöttség és
üldöztetés évei. Dolgozott halgazdaságban, állatkertben, a gyógyszeriparban és csak 1963-ban sikerült visszakerülni újból választott
tudományához, az ornitológiához, munkalehetőséget kapott a Madártani Intézetben, amely akkor a Növényvédelmi Kutató Intézethez
tartozott. 1964-ben védte meg doktori disszertációját a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen. Az intézetet később az Országos Természetvédelmi Hivatalhoz csatolták, ahol Békés és Csongrád megye
természetvédelmét bízták rá. Nevéhez fűződik – egyebek között –
a kardoskúti vízivad-eldorádó védetté nyilvánítása, a dévaványai
túzokrezervátum létesítése mellett számtalan más fontos hazai és
nemzetközi természetvédelmi feladat. Alapító tagja és első főtitkára volt a Magyar Madártani Egyesületnek, tagja a Magyar Biológiai
Társaság Állattani Szakosztályának, szerkesztője a rangos „Aquila”
évkönyvnek.

Hivatalosan 1983-ban vonult nyugdíjba, de azt követően is gyakorolta hivatását, folytatta szak- és szépírói munkásságát. 1995-ig
tanította Gödöllőn a szakmérnök hallgatókat.
Több mint 20 önálló tudományos kiadványt és mintegy 700
tudományos ismeretterjesztő munkát jegyzett, a szépirodalmi
ihletettségű könyvei pedig mindmáig – és bizonyára a jövőben is –
a vadászok könyvespolcainak féltett kincsei. Munkássága nem maradt hivatalos elismerés nélkül: Pro Natura díj (1978), Nimród érem
(1981), Munka Érdemrend ezüst fokozat (1983), Herman Ottó díj
(1986), Hubertus Kereszt arany fokozat (1994), OMVK Érdemkeresztje (2002) Res Nullius díj (2007), Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje (polgári tagozat) (2010). Elkötelezett természetvédőként vadász mivoltát mindig is nyíltan és büszkén vállalta, hiszen ahhoz a nagy ornitológus generációhoz tartozott, akiknek még a sörétes puska ugyanolyan elengedhetetlen terepi felszerelése volt, mint
a messzelátó, vagy a fényképezőgép.
Meggyőző, megalapozott tudáson alapuló érveivel – és nem az
íróasztal mellett, hanem a terepen, gumicsizmában gyalogolva szerzett rendkívüli tapasztalataival – a „hídember” szerepét töltötte be
a „sötétzöldek” és a vadászok között zajló, akkoriban igencsak kiélezett csatározásokban. Véleményét mindkét oldal tiszteletben tartotta és elfogadta, ami az iránta érzett személyes barátságon és tiszteleten kívül talán a legnagyobb veszteségünk. Felemelte a szavát
az erdei szalonka tavaszi vadászatának értelmetlen betiltása ellen is,
sajnos sikertelenül. Az utóbbi évtizedben ritkábban, de rendszeresen publikált lapunkban, elmaradhatatlan résztvevője – és egyfajta
„ikonja” – volt a sokunk számára szépemlékű és visszahozhatatlan
hangulatú pilisi Szalonka Nyitány rendezvényeinknek. Szeretett feleségének, Telepy Katalin művészettörténésznek 2007-ben történt
elvesztése számára a végső távozásáig feldolgozhatatlan volt. Egykori jó kedélyét soha nem nyerte vissza. Betegségét rendkívüli önfegyelemmel viselte egészen a sződligeti nyugdíjas otthonban május
18-án bekövetkezett haláláig.

Emlékét
kegyelettel megőrizzük.
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SAJTÓSZEMLE
Vadászatról, vadgazdálkodásról szóló cikkek szemléje

Hírek a nagyvilágból
Látásmód
Ugyancsak érdekes, fotókkal illusztrált öszszeállítás található az újságban, amely összehasonlítja egy és ugyanazon képet miként
látja a vadász, illetőleg a csülkösvad. A tanulság: egy kék ing igen vonzó lehet az ember
számára, ám a vadászatra alkalmatlan, mert
a kék színt a vad úgy látja, mint a fényt az
éjszakában. A hagyományos vadászöltözet
mit sem ér, ha a világos felsőben sötét háttér
előtt próbálunk elrejtőzni. Az élénk narancssárga láthatósági mellény csak az emberek
számára feltűnő, a vad nem észleli annak
erősségét. A vörös szín zöld háttérben jól
látható a vadász számára, ám a vad színtévesztő, ha vörös és zöld színekről van szó.

Gyakorlatias farkasok
Mint közismert, az egértől a jávorig minden
helyet kap a farkasok étlapján. A legújabb
lengyelországi kutatások szerint minden
egyes visszatelepülő farkas-populáció területenként más és más csülkös vadfajt részesít
előnyben étlapja összeállításakor. A kedvenc
vadfaj kiválasztásában döntő szerepet játszik, hogy nagyobb falkák vadásznak együtt,
vagy pedig egy-egy újabb „telepes“ egymagában cserkel. A lengyel kutatók feltételezése szerint az élemedettebb korú farkasok ismét visszatérnek régi kedvenc menüjükhöz,
a szarvashoz.
Der Anblick, 2012. június

Vigyázzunk
a kutyára!
Erre figyelmeztet a norvég vadászok és
horgászok szövetségének (Norges Jeger
og Fiskerforbund) honlapja. Nyár elején
fokozottan figyelni kell a kutyára, főleg ha
a járművünkben hagyjuk. A napon hagyott
kocsiban a hőmérséklet néhány órán belül elérheti akár a 85 fokot is. Idén az első
precedens értékű haláleset már június elején megtörtént Moss városában, amikor
a kutyát gazdája a kocsijában felejtette.
A szerencsétlenül járt állatot már nem tudták megmenteni a helyi állatklinika munkatársai, ám egy másik hasonló esetben infú-
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zióval stabilizálni tudták az állapotát. Ruth
Anne Aas állatorvos szerint az sem elég, ha
a gazdi valamennyire lehúzva hagyja a kocsi
ablakát. A kutya normális hőmérséklete 3839 fok, ha ez megemelkedik 42 és fél fokra,
akkor az állat elpusztul.
Forrás: njff.no

Cári trófeák
A forradalom előtti Orosz Birodalom trófeáit
mutatja be egy 2012 végéig látogatható tárlat a moszkvai Darwin Múzeumban. A több
mint száz éves agancsokat és preparátumokat a gyűjtemény létrejöttének öt évéből, az
1907 és 1912 közötti időszakból válogatták,
erre utal a kiállítás elnevezése is: „5+100”.
Egyéb, száz évesnél is régebbi trófeakülönlegességek között az érdeklődők láthatnak
például egy a XIX. század közepén kihalt
óriásalkát is.
garms.ru, 2012. 05. 30.

Halhiány
A kamcsatkai medvék nem jutnak elég halhoz – állítják helyi természetvédők. Télire
a zsírt a lazacfélék ívásakor szedik magukra.
Az állomány mostani nagyságának megőrzéséhez a számítások szerint évente körülbelül 13 ezer tonna halra lenne szükség.
Ha ez nincs meg, akkor a medvék emberre
támadhatnak – figyelmeztetnek a szakemberek. Hogy ennek elejét vegyék, halászati
korlátozások bevezetését javasolják azokon
a folyószakaszokon, ahol a medvék táplálkoznak, de a rabsicoknak is jobban a körmére néznének.
oir.su, 2012. 06. 08.

Válság
Oroszország Permi területén a vadgazdálkodás költségei 2011-ben a bevételek
négyszeresét tették ki, annak ellenére, hogy
2010-hez képest 100 százalékkal nőtt a nettó vadászterület. A statisztika szerint vadtenyésztéssel és gazdálkodással a térségben
tavaly 136 cég és szervezet foglalkozott,
ennek több mint a fele a kis- és középvállalkozói szektorból került ki. 2011-ben összesen

71,7 millió rubelt (több mint félmilliárd forintot) fordítottak a vadgazdálkodásra a hazánkénál csaknem kétszer nagyobb területen.
oxothik.ru, 2012. 05. 23.

Humánus csapdák
Jakutföldön – más néven a Szaha Köztársaságban – is humánus, gyorsan ölő csapóvasakat kell alkalmazniuk a vadászoknak 2012
júliusától a lábfogó csapdák helyett. Az új
szabályozást az Európai Közösség, Kanada
és Oroszország között 2008 nyarán aláírt
egyezmény követeli meg, amely 4 évet adott
a jakut vadgazdálkodásnak, hogy átálljon az
újfajta csapdákra. Csapdával egyébként öt
vadfajra lehet vadászni a szibériai országban: farkasra, hiúzra, cobolyra, hermelinre és
pézsmapocokra.
viptrophy.com, 2012. 06. 06.

Fogat fogért,
zöld módra
„Egy farkas-élet 20 kiszúrt autógumitokba,
50 szétrombolt magaslesetekbe vagy 100
megölt vadászba fog kerülni. Ahogy Ti lövöldöztök, úgy fog öklünk minden előzetes
figyelmeztetés nélkül lecsapni! Minden megölt vadászért egy láda sört adunk...” – hangzik
egy eddig ismeretlen email-címről érkezett
életveszélyes fenyegetés. A történet előzménye; az elmúlt hónapokban egy 71 éves kölni
vadász a Westerwaldban egy őzeket hajtó farkast kutyának vélt és lőtt. A későbbi genetikai
vizsgálat tisztázta csak az „áldozat“ identitását, azaz farkas voltát.

A vadászok, mint te, meg én
A jövendő vadászok többsége a német társadalom középosztályából érkezik. A koreloszlás szerint a legfiatalabb jelölt 14 éves, míg
a legidősebb 82(!), a csoport korátlaga viszont
35 év. A jelöltek 70 százaléka vidéken él, míg
a városokban élő jelöltek többsége nő. A foglalkozások megoszlása is széles spektrumot
mutat, a villanyszerelőtől az orvosig. A tanfolyamok átlagos ára 1500 euró, ami megfelel
egy új jogosítvány költségeinek.
Deutsche Jagdzeitung, 2012. június
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Őslények
Az őslénytan a földtörténeti múlt élővilágát kutató tudomány. Nem
csak a kihalt szervezetekkel foglalkozik, hanem a ma élők múltjával
is, hiszen vannak olyan fajok, amelyek 600 millió évre emlékeztetnek.
Az őslénykutató (paleontológus) nem egyszerű „kövületvadász”, aki
összeszedi az ősmaradványokat és szépen berakja őket szekrénye
fiókjába. Feladata az, hogy az őslénymaradványok segítségével rekonstruálja az egykori élőlényt, környezetének képét, elhelyezve őket
a bolygónk múltjában. Az ősmaradványok (fosszíliák) nem csupán
kövületek (pl. megkövesedett kagylóteknők és csigahéjak) lehetnek.
A jégbe fagyott mamut és más gerincesek csontja is fosszília, akárcsak az egykori élettevékenységek nyomai. Ilyen életnyom lehet például egy dinoszaurusz lábnyoma is. Az őslénytan önálló tudomány, de
szoros kapcsolatban áll a földtannal és a biológiával. A földtannal való
kapcsolata nem merül ki abban, hogy az ősmaradványok a „földben”
vannak. Gondoljunk például a kőszénre: a bioszféra anyaga beépülhet
a kőzetburokba (litoszférába). Bár az őslénytant csak 1822-ben különítették el a földtantól, mégis nagyobb a biológiával való rokonsága. A modern őslénytan a biológia
egyik vezérgondolata, az evolúció
alapján dolgozik, és így rendszerezi
a fosszíliákat. Óriási segítséget nyújt
az élővilág fejlődésének megértésé-

hez. A fosszíliák helyes értelmezése sokáig váratott magára, bár Leonardo da Vinci már 1505-ben rájött arra, hogy az általa gyűjtött korallok és csigák nem a „természet játékai”, és lehet, hogy nem is a vízözön
tanúi, hanem egykor élt tengeri szervezetek kövületei. A tudományos
értelmezés hiánya ellenére álltak össze azok a hatalmas őslénytani
anyagok, amelyek alapján a későbbiekben az elméleti felismerések
megtörténhettek. Az egyik nagy gondolat William Smith nevéhez fűződik, aki 1796-ban, 27 évesen a következő sorokat írta: „A fosszíliákat
már régóta tanulmányozzák, mint különleges furcsaságokat, nagy
fáradsággal gyűjtik, és igen gondosan őrzik, és éppen olyan gyönyörűséggel mutogatják, csodálják, mint ahogyan a gyermek pajtásaival
együtt mutogatja és csodálja csörgőjét és vesszőparipáját, mert az
kedves neki, és ezrével teszik ezt azok, akik soha a legkevesebb figyelmet se fordítottak arra a csodálatos rendre és szabályosságra,
amellyel a természet elhelyezte ezeket a rendkívüli alkotásait,
megszabva minden osztálynak a saját rétegét.”
Újabb nagy előrelépés volt a fajok állandóságának elvetése. A XIX.
századig ugyanis igen sokan azt tartották, hogy a Földön élő növények és
állatok öröktől fogva ugyanolyanok voltak, mint ma. Az ősmaradványok vizsgálata
alapján többen is felvetették, hogy ez nem
így van: az élővilág fejlődik. E fejlődés mozgatórugóját azonban nem tudták maradéktalanul megmagyarázni. Végül Lamarck
és mások munkássága nyomán Charles
Darwin adta meg a helyes választ.
1859-ben jelent meg „A fajok eredete” című munkája, amelyben
kifejtette gondolatait az élővilág
fejlődéséről. Ez a mű azóta is a biológia egyik alappillére. Az őslénytan így szorosan összefonódott a biológiával. Az élővilág fejlődését, az
evolúciót csak együttes munkával tudják felderíteni.

A fosszilizálódás folyamata
Az ősmaradványok keletkezéséhez szerencse kell. Nagyon fontos
a gyors betemetődés, mert így az élőlények alkotórészei (pl. kagylóteknők vagy csontok) nem bomlanak le és nem sodródnak el
egymás mellől. Az egyik legjobb eset – persze nem az egykori
élőlény szempontjából – ha hirtelen hegyomlás vagy tenger alatti
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KIVÁGHATÓ LEXIKON ¾
csuszamlás temette maga
alá az élő szervezeteket.
Ilyenkor lágy részek
is megmaradhatnak,
így ezek a területek
kivételes lelőhelyek
a Földön. Ilyen például
Észak-Amerikában,
a Sziklás-hegységben lévő
Burgess-pala, amely az óidő
eleji élővilág leggazdagabb tárháza. Az omlásokon kívül más
lehetőségei is vannak a hirtelen pusztulásnak és gyors
konzerválódásnak. A betemetődés azonban általában
lassabb ütemű. Nagyon fontos
a gyors betemetődés mellett az
is, hogy az üledékben és az aljzaton oxigénhiányos állapot legyen. Az elpusztult
élőlények így nem tudnak lebomlani és konzerválódnak. Így maradhattak ránk
szilárd váz nélküli élőlények maradványai – medúzák és szitakötők – vagy egészen érdekes módon egy ősi halgyík (Ichtyosaurus)
béltartalma is. Az ősmaradványok döntő hányada az
egykori tengerekből származik. Ennek oka az az egyszerű
tény, hogy világviszonylatban a szárazföldek felszíne a lepusztulás, a tengerfenék pedig a feltöltődés színtere volt.

Teljes fosszíliák
A teljes ősmaradványok esetében az anyag és az alak is megmarad. Ilyen
a már említett jégbe fagyott mamut, amelyet Szibériában találtak. Ilyenek
az egyes gerinces csontok és a megkövesedett fatörzsek, bár ezeknél az eredeti
anyag sokszor másra cserélődik, általában szilícium-dioxidra. Bizonyos szempontból teljes fosszíliáknak tekinthetők a megkövült kagylóhéjak, csigaházak, korallok
is, bár ezeket inkább vázmaradványoknak nevezzük.

Bibircses nyír, közönséges nyír (Betula pendula)
Karcsú, sudaras lombkoronájú, bókoló hajtású fa.
A gallyak és a fiatal (3-5 éves) ágak kérge sötétbarna,
az idősebbeké fehér, vízszintes szalagokban leváló.
A törzs alsó része később repedezetté válik. Vesszői
vékonyak, sötétbarnák, a termő korú ágakon lecsüngők. Rügyei a vesszőhöz képest nagyok, kissé elállók,
hosszúkás-tojásdadok. Levelei spirálisan szórt állásúak, nyelük fele akkora, mint a levéllemez hossza.
A levéllemez ékvállú, rombusz vagy deltoid alakú széle kétszeresen fogas, szárnyasan erezett, sötétzöld,
ősszel ragyogó aranysárgára színeződik. Virágai váltivarúak és egylakiak. A porzós virágok a hosszúhajtások végén barkákban, a termősek a rövidhajtásokon
fejlődnek virágzáskor felálló apró füzérekben, melyek
a termés érésével később saját súlyuk alatt lehajlanak.
Termése apró, világosbarna, csupasz szárnyas makk
(lependék), mely csak az érést követő év tavaszán
hullik le a megszáradt virágzati fellevelekkel együtt.
A nyír kiváló bútorfa. Kérgéből a szibériai népek
dísztárgyakat készítenek. Díszfaként tájképi kertek
elengedhetetlen építőeleme. Pionír faj (az élettelen
környezeti tényezők szélsőségeit jobban bírja, mint
a többi fafaj konkurenciáját). Többé-kevésbé savanyú
talajú lombos erdők elegyfaja, az ilyen erdők degradált (lerontott) termőhelyein társulás-alkotó lehet
(nyíres fenyérek). A Nyírség savanyú homokján az Alföld többi részéhez képest gyakori.

Lenyomat képződése
Lenyomat kialakulásakor az eredeti anyag kioldódik, eltűnik, csak „negatívja” marad
meg a beágyazó kőzetben. A legtöbb lenyomat lapított testfelépítésű élőlényektől
(pl. halak), vagy lapos szervektől, testrészektől (levelek, kagylóhéjak stb.) származik.

Kőbél kialakulása
Kőbelek formájában főképpen az egykori puhatestű élőlények (csigák, kagylók,
fejlábúak) maradnak meg. A szilárd váz által közrefogott tér valamilyen anyaggal
kitöltődik, a héj pedig lebomlik. A héj mintázata a kőbél felületén díszítésként maradhat meg.

Az életnyomok
Már említettük, hogy fosszíliának számítanak az egykori életműködések nyomai
is. Az életnyomok rendkívül változatosak: férgek
mászásnyomai, legelési nyomok (itt valójában
a megkövesedett ürülék maradt
meg), homokba, iszapba
vájt lakóhelyek nyomai,
lábnyomok stb.
ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA

elekszilvi@vadaszlap.hu
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A keresztrejtvényben a vadászat etikai kódexéből vett idézet
található. Megfejtését 2012. július 9-ig várjuk szerkesztőségünk
címére vagy a jatek@vadaszlap.hu e-mail címre.
(E-mailben elküldött megfejtések esetén,
kérjük a levélben írja meg címét is!)
A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.
Előző havi megfejtés:
„A megtalált sebzett vadat az arra legalkalmasabb eszközzel és
módon haladéktalanul meg kell szabadítani kínjaitól.”
Nyertesek:

Herczegh Katalin (Baja), Aradi Péterné (Dunaszentmiklós),
Szakácsné Vető Ilona (Szentendre)

A megfejtéseket a 525. oldalon megtalálják!

Címkereső

Hogy megtudja, melyik könyvnek mi a címe, vegye figyelembe az
alábbi információkat:
y Az „Álomutazás” a legnagyobb könyv y A „Zöld mesék” a legvastagabb y A „Mókás ÁBC”-ben van a legkevesebb lap y Az „Őrült
papagáj”-t egy nagy könyv kicsit eltakarja y A „Főzzünk együtt!”
nem a legkisebb kötet y A „Csodálatos történet” a kedvencem.
A címeket írja rá a könyvekre.

Logika
Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember
között, hogy mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon
egy. Hogyan csinálná?
Két indián üldögél a patak partján, majd az egyik megszólal.
-Uff, kicsi Réti Szellő te vagy az én fiam!
Erre a másik mondja:
-Uff, Sebes Sólyom, viszont te nem vagy az én apám!
Hogyan lehetséges ez?

520

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július

JÁTÉK

Vicces percek
Nyúlvadászat
A férj hazamegy a vadászatból és a felesége kérdi, hogy van-e valami?
Mire a férj:
- Képzeld, elejtettem egy nyulat.
- Na és? Hol van? - kérdi a feleség.
- Mondom hogy elejtettem!

10 millió

2,7 millió

80 millió

300 millió

1,5 millió

Pilis

Velencei tó partja

Balaton-vidék

Pest megyei falu

Dalmand

Vadászterület
tulajdonjoga

Horgászparadicsom

Vadásztatás

Vadásztársaság

Két táblázat látható, a feladat az alsó kitöltése, vagyis rá kell jönni, hogy melyik sikeres vállalkozó milyen üzletet kötött, hol és
milyen értékben. Az alábbi hét állításból ki
lehet következtetni mindent, a kapcsolatok
jelzésében a nagyobb táblázat töltögetése is
segíthet.
1. Puskás Tóni vállalkozása a vadásztatásból
él meg.
2. Kutyás Marci beruházása olcsóbb volt, mint
a vadásztársaság beruházása.
3. Meggyőző érveivel Nyúl Elemér 8 milliós
üzletet kötött.
4. A dalmandi beruházás – ami nem a múzeum – volt a legolcsóbb.
5. A vadászathoz való jog Pest megyében
maradt, és olcsóbb volt, mint Szarvas Béla
biznisze – ráadásul tízmillió forintnál olcsóbb
volt.
6. A horgászparadicsom 300 millió forintból
épül, de nem Pest megyében.
7. A Balaton-vidéki üzletet Vadász Matyi
ütötte nyélbe.

Múzeum

Ha egy üzlet beindul...

Puskás Tóni
Kutyás Marci
Vadász Matyi
Szarvas Béla
Nyúl Elemér
1,5 millió
300 millió
8 millió
2,7 millió
10 millió
Dalmand
Csobánka
Balaton-vidék
Velencei tó partja
Pilis

Orvvadász
Az orvvadászt tetten éri az erdész:
- Mit művel itt? Itt tilos vadászni!
- Én csak öngyilkos akartam lenni, de
véletlenül a nyulat találtam el...

Gyerekjáték
1. Mire van szükség az ősmaradványok
keletkezéséhez?
y oxigénmentes környezetre
y gyors betemetődésre
y szerencsére
y gyors lehűlésre
2. Melyiket nevezzük fosszíliának?
y teljes ősmaradvány
y eszköz lenyomat
y életnyom
y kőbél
3. Mi az őslénytan latin neve?
y Archeológia
y Paleocén
y Paleontológia

Magyar VADÁSZLAP z 2012. július

4. Mikor különítették el az őslénytant?
y 1765
y 1822
y 1940
y 1825
5. Milyen fosszília a jégbe fagyott mamut?
y életnyomok
y kőbél
y teljes fosszília
y lenyomat
6. Honnan származik az ősmaradványok
döntő többsége?
y vulkánokból
y hegyekből
y egykori tengerekből
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HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK

Eseménynaptár
VADÁSZNAPOK
július 1.
július 7.
július 21.
augusztus 18.

augusztus 25.
szeptember 1.

szeptember 8.
szeptember 15.
szeptember 22.
szeptember 29.

III. Temes Megyei Vadász Fesztivál
Vas megyei vadásznap – Bükfürdő
Heves megyei vadásznap – Galyatető
Országos és Győr-Moson-Sopron megyei
vadásznap – Szany
Börzsönyi Zrínyi Vt. vadásznap – Nagybörzsöny
Hajdú-Bihar megyei vadásznap – Hortobágy
Fejér megyei vadásznap – Soponya
VI. Országos Vadgasztronómiai Fesztivál
– Soponya
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásznap
– Pócspetri
Zala megyei vadásznap – Bak-Sohollár
Békés megyei vadásznap – Dévaványa
Nógrád megyei vadásznap – Balassagyarmat
Csongrád megyei vadásznap – Csongrád
Bács-Kiskun megyei vadásznap – Baja
V. Gerje-menti vadásznap – Albertirsa

Mikor – Mi – Mennyiért?
Vadkárelhárító vadászatok
Balaton legnépszerűbb üdülőhelyén, Siófok környékén 10 ezer forint/alkalom összegért korlátozás nélkül lőhető a vaddisznó.
A Bereg szívében 5000 forintért ülhetünk fel egy magaslesre, ahol
korlátozás nélkül elejthető a vaddisznó és a szőrmés ragadozók.
A Lókos-patak völgyében kiülésekként (estétől-reggelig) 6 ezer forintot kell fizetni, ha valaki nem a saját kocsijával menne ki a területre, akkor 1500 forint/alkalom díjat számítanak fel. Lőhető vadfajok:
a vadkan (16 centiméterig), süldő, malac, illetőleg szőrmés ragadozó.
Egy Füzesabonyban gazdálkodó vadászati közösség kiülésekként
5 ezer forintot kér. A vaddisznó korlátlanul elejthető, de a 16 centiméternél nagyobb agyarú kanokért 50 ezer forintot kell fizetni.
Mezőkövesd szomszédságában az alábbi akcióval várják a vadászokat: Egy alkalom 3500 forint és minden 10. vadászat után egy süldő
a vadász ajándéka.
Szokolyán 9 ezer forint/alkalom összegért lehet vadászni – nemtől és
nagyságtól függetlenül – vaddisznóra.
A Nógrád megyei Bujákon 5 ezer forint a napi lesbérlet, illetve a részvételi díj.
Zala megye egyik nagyvadas területén egy éjszakai vadászat 5 ezer
forint, ahol lőhető a vadkan és korlátozás nélkül ejthető el a süldő,
valamint a törvény által engedélyezett kártevő. Csak a kocákért számítanak fel felárat.
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BARKÁCS
Készítsünk hasznos eszközöket, berendezéseket házilag, olcsón, akár hulladéknak tűnő dolgokból is

Kétféle lőbot
A jólelkű nagymama zsenge rántott csirkéjéhez éppúgy hozzátartozik az ölés tudománya, mint a vadászember életéhez. A kellő pillanatban kizárólag a kiszemelt állat azonnali megölése legyen a célunk.
Előtte lehetünk szentimentálisak, szerények, utána térdre rogyhatunk emelt kalappal, de abban a másodpercben nincs
jogunk szenvedést
okozni a vadnak a
bizonytalankodással. A nagymama
sem tűrte, hogy
félig átvágott torkú kakasforma, alig
serdülő
csirkéje
véresen futkározzon. Biztos kézzel
(és lábbal), éles késsel, gyorsan oltotta ki a kiválasztott aprójószág
életét.
A kezdő vadász gyakran szerencsés, azonban néhány hibázás,
esetleg sebzés után nehéz visszaszerezni a kezdeti önbizalmat. Mindig biztos kézzel, jó puskával, jó támasztékról lőjünk! Vagy sehogy.
Használjuk (és szokjuk meg) a lőbotot. Ha nincs rá szükség, a les alatt
hagyni könnyebb, mint gyakorlatlan kézzel ügyetlenkedni vele, ha
cserkelésre kerül sor. Ha jó benyomást akarunk tenni ismeretlen vadásztatónkra, az egy pár összecsavarozott seprűnyélért hamarabb
bizalmába fogad, mint a drága keresőtávcsövünkért. De legyünk igényesek inkább magunknak.
Minden
barkácsboltban
kapható lapos takaróléc. Én
3,5x1,5 centiméterest vettem
2 méteres szálban, 2 darabot.
Az egyik végétől 10-15 centméterre átfúrtam és összecsavaroztam őket egy 6-os
kapupánt csavarral, hogy kissé szoruljon és kontraanyával
rögzítettem. A teljes hossznak használója állcsúcsától
az orra hegyéig véleményem
szerint elegendő. Jómagam
az alsó felét hegyesre, a tetejét tulipánformájúra vágtam
dekopírfűrésszel. Néhány postásgumi a lábakra, hogy ne

koccanjon, alul cipőfűzővel megköthető és tetszés szerint festhető,
pácolható. A felső rész éleire a redőnysínből „véletlenül” kieső puha
szövetet ragasztottam (inkább a redőny nyikorogjon, mint a puska).
A szétterpesztett lőbotra álcaháló is köthető, de így kissé nehézkes
pozíciót váltani. Ezért
ha vadászszékről vadászok, e célra készítettem egy ugyanilyet,
csak rövid változatban.
A kétlábú lőbot nagyon jó támasztékot
biztosít, de vannak hátrányai. Ezt kiküszöbölendő, jó kérges, öregebb,
kacskaringós
akácfaágat választottam. A vastagabbik
felére rég talált, disznó
rágta dámlapátomat
áldoztam fel. A szemág és a szár egy része
az ágas, a rózsa alatt
pedig
rézhüvelyben
rögzítettem a rusztikus husángot. Egy ilyen, vagy hasonló lőbotról
mondjuk, egy kukoricás mellett elálló vadász föltámasztott puskával
könnyedén követheti a csörtetés irányát. Biztos kézzel, tűzkész puskával várhatja, hogy a takarásból kilépő disznó agyara megvillanjon
a céltávcsőben. Akár 360 fokot
körbejárhat betámasztott keresőtávcsővel, vagy puskával
a kocogó vad követéséhez. Ez
a kétlábú lőbotról kivitelezhetetlen, viszont sokkal biztosabb lövést tesz lehetővé,
mint szabad kézből. Az, hogy
lombos ágasfát, vagy rézveretes agancsár villást használunk, tökéletesen mindegy.
Azonban, ha mindnyájunk
nagyvadja, vagy akár a róka
nagy ritkán lövésre kínálja
az oldalát, úgy vélem, megérdemli a szenvedés nélküli,
gyors halált.
Kovács László

Felhívás!
Várjuk kedves olvasóink – a gyakorlatban már kipróbált – hasznos ötleteit olyan vadászfelszerelések előállításához, amit házilag is el
lehet készíteni. Legfeljebb fél gépelt oldal terjedelemű írást várunk, fotókkal illusztrálva (.jpg vagy .tif formátumban).
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ÍZVÁLASZTÓ

Pálinkás ételek
Azt talán mindenki tudja, hogy bort és sört szokás használni egyes ételek elkészítéséhez, de hiányzik a köztudatból, hogy a főzéshez minőségi pálinkákat és likőröket is lehet használni – nem is akármilyen eredménnyel.
Ezúttal az Agárdi Pálinkavendéglő (lásd riportunkat a 498-499. oldalon) mesterszakácsa, Gyöngyösi János által kreált ételköltemény
receptjét adjuk közre. Aki az elkészítéshez veszi a fáradságot – és hozzá a pálinkát – biztos nem fog csalódni benne, a vendégeiről nem
is beszélve. De figyelem! Pálinkával nem működik a „főzőbor” receptje, amely szerint a liter borból egy deci kell az ételbe, a többit
a szakácsba...
- som

Lassan sütött vaddisznó-gerinc,
agárdi gyógynövénylikőrös pecsenyelével és nyári zöldségekkel
Hozzávalók: vaddisznó-gerinc 800 gramm, só 40 gramm, szemes
bors 5 gramm, vöröshagyma 100 gramm, fokhagyma 50 gramm,
zeller 50 gramm, sárgarépa 100 gramm, paradicsom 100 gramm,
borókabogyó 5 gramm, friss rozmaring 3 szál, friss kakukkfű 3 szál
A pecsenyeléhez: vaddisznó-húsos csontok, oldalas 1 kiló, olívaolaj 100 milliliter, vöröshagyma 80 gramm, vaj 50 gramm, fokhagyma 3 gerezd, vad-alaplé (erős húsleves) 2 liter, Agárdi gyógynövény likőr 1 deci
A nyári zöldségekhez: vaj 100 gramm, olívaolaj 100 milliliter,
sárgarépa 200 gramm, zellerszár 1 csomag, karalábé 200 gramm,
és 3 darab kaliforniai paprika.

durvára daraboljuk és szintén a tepsibe rakjuk, majd felöntjük a híg pecsenyelével. Sütőben 80 fokon 2,5-3 órát sütjük.
Ha elkészült, a vaddisznó-gerincet kiszedjük a pecsenyeléből.
A pecsenyelevet visszaforraljuk és ízesítjük agárdi gyógynövény
likőrrel.
A nyári zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk és feldaraboljuk,
forrásban lévő vízben előfőzzük. Olívaolajat és vajat hevítünk
egy serpenyőben, a zöldségeket belehelyezzük, sóval ízesítjük,
készre pároljuk. A vaddisznógerincet pihentetés után felszeleteljük, meleg tányérra helyezzük, és a pecsenyelét rámerjük. Mellé
tálaljuk a zöldségeket.

Elkészítés: A húsos csontokat és az oldalast kisebb darabokra vágjuk. A zöldségeket megtisztítjuk. A húsos csontokat
olívaolajon körben megpirítjuk, hozzáadjuk a zöldségeket és tovább pirítjuk.
Felengedjük egy kevés vad-alaplével és
újra lepirítjuk kevés vaj hozzáadásával.
A zsiradékot mindig leöntjük róla. Ezt
a műveletet kétszer megismételjük. Hozzáadjuk a maradék alaplevet és lassan
főzzük. Közben folyamatosan lezsírozzuk, lehabozzuk, és 0,5 literre visszasűrítjük.
A vaddisznó-gerincet előkészítjük, forró
olívaolajon körbe sütjük. A zöldségeket
megtisztítjuk, majd alaposan megmossuk. Ezután a gerincet tepsibe helyezzük,
sózzuk és fűszerezzük. A zöldségeket

Megfejtések:
CÍMKERESŐ:
1. Csodálatos történet
2. Álomutazás
3. Az őrült papagáj
4. Mókás ÁBC
5. Főzzünk együtt!
6. Zöld mesék

LOGIKA :
1. Úgy, hogy az ötödik embernek
kosárral együtt kell odaadni
az almát
2. Úgy, hogy Sebes Sólyom az
édesanyja
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HA EGY ÜZLET BEINDUL:
• Puskás Tóni a dalmandi vadásztatásból akasztott le 1,5 milliót.
• Kutyás Marci 2,7 millió forintot szerzett egy Pest melletti falu múzeumához.
• Vadász Matyi egy Balaton-vidéki vadásztársaság 10 milliós beruházását hozta össze.
• Szarvas Béla horgászparadicsomot álmodott a Velencei-tó partjára 300 millióért.
• Nyúl Elemér egy pilisi vadászterület tulajdonjogáért kapott 8 milliót.
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HIRDETÉS

Kollath

Hunting Consultant
since 1989
AUSZTRÁLIA:

Vizi bivaly vadászat: AUS$ 10 400
Banteng vadászat: AUS$ 13 000
Krokodil csapdázás AUS$ 7000

NAMÍBIA:
Antilop szafari a jávor antilopok
országában, szabadterületen

ZAMBIA:

Kaffer bika és fekete lóantilop csomag 19 750 USD

OROSZORSZÁG:
Téli jávorbika csomag
(motoros szánon): 6500 EUR-tól
Marco Polo csomag: 7500 EUR-tól
Maral, ibex, szibériai őzbak csomag:
4500 EUR-tól

KANADA:

Jávorbika csomagok: 3995 USD-tól
Rozmár vadászat: 8500 USD

GRÖNLAND:

Pézsmatulok + karibúcsomag: 6080 EUR

VAJDASÁG:

Fürjvadászati csomag 550 EUR/vadász

SPANYOLORSZÁG:

Spanyol ibex csomag 4000 EUR

AVENZOR VADRIASZTÁS
Cervacol Extra:
tű- és lomblevelű erdészeti
kultúrák, gyümölcs- és díszfák
téli vadkár elleni védelmére.

WAM Porocol:
a sokoldalú „szagsorompó”.
Minden mezőgazdasági-,
kertészeti-, szőlészeti-, erdőgazdasági kultúra új, folyékony
vadriasztószere, amely hatását
párolgással fejti ki. Gazdaságos,
hosszú ideig hat.

Vadóc:
mezőgazdasági, kertészeti,
szőlészeti és erdészeti kultúrák
szaghatáson alapuló, tasakos
vadriasztó szere.

Repellovit:
Kollath, skype: kotorikerti,
+36-30/921-1562
kotorikerti@gmail.com

Üregi nyulak
és bevadászott
vadászgörények eladók!

vaddisznó-riasztó granulátum.
A riasztó hatása specifikusan
csak a vaddisznó számára
– csípős szagon és ízen
alapszik. Makk és más vetések
védelmére, egyéb kártételek
megelőzésére kitűnően bevált.

MINDEN VADKÁR
MEGELŐZÉSÉRE VAN
MEGOLDÁS!
Szállítás postán
Székhely és adminisztráció:
1124 Budapest,
Koszta József u. 28.
Tel./fax: 06-1/319-6578

06-30/855-1828

Megrendelés és szállítás:
5540 Szarvas, Vajda Péter út 25.
Tel./fax: 06-66/313-301,
06-30/911-7064
e-mail: pesti@szarvas.hu
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